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SANIMED

POPIS Koncentrovaný dezinfekční prostředek pro povrchy

CHARAKTERISTIKA Koncentrovaný dezinfekční čisticí prostředek s fungicidními, baktericidními a virucidními 
účinky, účinný proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím, houbám, plísním a virům - 
zapouzdřeným i nezapouzdřeným, které se vyskytují v domácích i pracovních prostředích.
Je mimořádně vhodný k dezinfekci povrchů a výbav pro zemědělsko-potravinářské odvětví, 
hotelové a restaurační zařízení. Je vhodný i do velmi frekventovaných prostředí, jako jsou 
hygienická zařízení ve veřejných prostorách, ambulancích a nemocničních zařízeních. 
Odstraňuje 99,9 % bakterií, hub a virů.

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Rozřeďte přípravek SANIMED® ve vodě a rozprašte jej nebo neneste houbou či mopem. 
Malé nářadí, určené k dezinfekci, ponořte do připraveného roztoku. V případě dezinfekce 
povrchů, které mohou přít do přímého styku s potravinami, je opláchněte pitnou vodou. Pro 
virucidní účinek aplikujte přípravek na předem očištěný povrch, ve formě 5% roztoku, tj. 250 
ml na 5 litrů vody. POUŽÍVANÉ ŘEDĚNÍ: Pro běžné čištění rozřeďte přípravek SANIMED® 
vytvořením 0,5% roztoku, tj. 25 ml na 5 litrů vody. Pro dezinfekci rozřeďte SANIMED® na 
1,5% roztok, tj. 75 ml na 5 litrů vody a nechte působit nejméně 5 minut pro baktericidní 
účinek nebo nejméně 15 minut pro fungicidní a virucidní účinek.

VLASTNOSTI Vzhled: Zelená čirá kapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: 10 g čistého alkyl(benzyl)dimetylamonium-chloridu, formulační 
přísady (*), barviva a vodu v potřebném množství do 100 g.

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE Test mikrobiologické aktivity: EN 1276 - „Baktericidní aktivita s látkami vyvolávajícími 
narušení“, EN 1650 - „Fungicidní aktivita s látkami vyvolávajícími narušení“, EN 13697 
„Baktericidní/fungicidní aktivita testu povrchu“, EN 14476 - „Virucidní aktività testu v 
suspenzi“, EN 16777 - „Virucidní aktivita testu povrchu“.

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU Při dodržení doporučených způsobů použití lze přípravek používat na všechny materiály 
běžně přítomné v kuchyních / materiály používané pro výrobu různého nářadí. V případě 
pochybností vyzkoušejte kompatibilitu s materiály ještě před použitím na malé skryté části.

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití. Uchovávejte jej v původních obalech. 
Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně podrobnějších informací o použití a likvidaci si 
přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Obsažené povrchově aktivní látky jsou biodegradabilní podle kritérií určených evropskou 
směrnicí 648/2004/ES v platném znění.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1511 EAN 8032680391248
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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