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ОПИСАНИЕ

Концентриран дезинфектант за повърхности

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дезинфекциращ почистващ концентрат с фунгицидно, бактерицидно и вирусоцидно
действие, активен срещу грам-положителни, грам-отрицателни бактерии, гъбички,
плесени, мухъл и капсулирани и некапсулирани вируси в битови и работни помещения.
Особено подходящ за дезинфекциране на повърхности и оборудване в хранителновкусовата промишленост, хотелиерството и ресторантьорството. Подходящ е и за
употреба в много посещавани помещения като тоалетни на заведения, лекарски
кабинети и болници.
Отстранява 99,9% от бактерии, гъбички и вируси.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И
ДОЗИРОВКА

Разредете SANIMED® във вода, напръскайте или нанесете с гъба или с моп.
Ако трябва да дезинфекцирате малки съдове и инструменти, ги потопете. При
дезинфекциране на повърхности, които може да влизат в пряк контакт с храни,
изплакнете с питейна вода. За постигане на вирусоцидно действие нанесете препарата
по предварително почистената повърхност под формата на 5% разтвор, т.е. 250 мл
на 5 литра вода. РАЗРЕЖДАНЕ ЗА УПОТРЕБА: За нормално почистване разредете
SANIMED® в концентрация 0,5%, което означава 25 мл на 5 литра вода. За да
дезинфекцирате, разредете SANIMED® до 1,5 % разтвор, т.е. 75 мл на 5 литра вода, и
оставете да подейства поне 5 минути за бактерицидно действие и поне 15 минути - за
фунгицидно и вируцидно действие.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид: Зелена прозрачна течност
pH: 10,5 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 1,000 +/- 0,020
100 г продукт съдържат: Чист алкил диметил бензил амониев хлорид 10 г
Коформуланти(*), оцветители и вода до 100 г.
Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не
спецификация на конкретния препарат.
Тест за микробиологична активност: EN1276 “Бактерицидно действие с
интерфериращи вещества”, EN1650 “Фунгицидно действие с интерфериращи
вещества”, EN13697 “Бактерицидно/фунгицидно действие - изпитване на повърхност”,
EN14476 “Вирусоцидно действие - изпитване на суспензия”, EN16777 “Вирусоцидно
действие - изпитване на повърхността”.

СЪВМЕСТИМОСТ НА
ПРОДУКТА

При спазване на препоръчаните начини на употреба може да се използва върху всички
материали, намиращи се обичайно в кухните/използвани за производство на различни
уреди. При съмнения, преди използване тествайте съвместимостта с материалите
върху малък участък на скрито място.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът е създаден само за професионална употреба. Съхранявайте в
оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За повече информация
относно използването и изхвърлянето направете справка в информационния лист за
безопасност.

СЕРТИФИКАТИ /
СЪОТВЕТСТВИЕ

Съдържащите се в продукта повърхностно активни вещества са биоразградими
съгласно критериите, определени от европейска директива 648/2004/ЕО и
последващите изменения.

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

За повече информация относно съставките на продукта направете справка в
информационния лист за безопасност.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

CODE

1511

EAN

Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18

Peso Kg

Oz.

176,37

Box x Pit

72
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