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Koncentrált felületfertőtlenítő szer

JELLEMZŐK

Koncentrált fertőtlenítőszer, fungicid, baktericid és virucid hatást fejt ki az otthoni és a
munkahelyi környezetben található Gram-pozitív és Gram-negatív baktériumok, gombák,
penészgombák, valamint a kapszidos és nem kapszidos vírusok ellen.
Különösen alkalmas a mezőgazdasági, élelmiszeripari, szálloda- és vendéglátóipari felületek
és eszközök fertőtlenítésére. Alkalmas a nagyon látogatott helyiségek, mint pl. középületek
mosdóiban, orvosi rendelőkben és kórházakban való használatra is.
Megsemmisíti a baktériumok, gombák és vírusok 99,9%-át.

HASZNÁLAT ÉS ADAGOLÁS

Vízben hígítsa fel a SANIMED® fertőtlenítőszert, ezután porlassza vagy szivaccsal
ill. felmosóval oszlassa szét. Kisméretű eszközök esetén merítse be az oldatba a
fertőtlenítendő anyagot. Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkező felületek fertőtlenítésekor
öblítse le ivóvízzel. A vírusölő hatás érdekében a terméket az előzőleg megtisztított felületre
5%-os oldatban kell felvinni, azaz 250 ml termék 5 liter vízhez. HÍGÍTÁSI ÚTMUTATÓ:
Normál tisztításhoz használja a SANIMED® fertőtlenítőszert 0,5%-os vizes hígításban,
azaz 25 ml termék 5 liter vízhez. Fertőtlenítéshez hígítsa a SANIMED®-et 1,5 %-ban, ami
5 liter vízhez 75 ml-nek felel meg, és hagyja hatni baktériumölő hatáshoz legalább 5 percig,
gomba- és vírusölő hatáshoz legalább 15 percig.

TULAJDONSÁGOK

Megjelenés: Átlátszó, zöld folyadék
pH: 10,5 +/- 0,5
Fajsúly [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g termék tartalma: Tiszta dimetilbenzilammónium-klorid 10 g, Segédanyagok (*),
színezékek és 100 g-hoz szükséges víz.
A fent megadott adatok jellemző gyártási értékek, és nem képeznek specifikációt.
Mikrobiológiai aktivitási vizsgálat: EN1276 “Baktericid hatás zavaró anyagokkal”, EN1650
“Fungicid hatás zavaró anyagokkal”, EN13697 “Baktericid/fungicid hatás felületi vizsgálat”,
EN14476 “Virucid hatás szuszpenziós vizsgálat”, EN16777 “Virucid hatás felületi vizsgálat”.

A TERMÉK
ÖSSZEEGYEZTETHETŐSÉGE

A javasolt használati módok betartásával a konyhákban általában megtalálható/az edények
gyártásához használt bármely anyaghoz felhasználható. Kétség esetén használat előtt
végezzen próbát az adott anyag egy kevésbé látható, kis felületén.

HASZNÁLATI ÉS TÁROLÁSI
ÓVINTÉZKEDÉSEK

A termék kizárólag professzionális használatra készült. Az eredeti tárolóedényben kell
tartani. Szélsőséges hőmérséklettől védendő. A felhasználásra és semlegesítésre vonatkozó
bővebb információk a biztonsági adatlapon találhatók.

TANÚSÍTÁSOK /
MEGFELELŐSÉG

A termékben található felületaktív anyagok a 648/2004/EK Európai Irányelv és ennek
későbbi módosításaiban foglalt kritériumok szerint biológiailag lebonthatók.

KÉMIAI ÖSSZETÉTEL

A termék összetevőire vonatkozó bővebb információkat lásd a biztonsági adatlapon.

Discover further
informations on your
smartphone.
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