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SANIMED
APRAŠYMAS

Koncentruota dezinfekavimo priemonė paviršiams

APIBŪDINIMAS

Koncentruota dezinfekavimo priemonė, pasižymi fungicidiniu ir virucidiniu poveikiu, todėl yra
aktyvi prieš Gram (+), (-) bakterijas, grybelius, pelėsius ir virusus, tiek kapsuliuotus, tiek ne,
esančius gyvenamosiose ir pramoninėse patalpose.
Ypač tinka žemės ūkio ir maisto pramonės, viešbučių ir maitinimo įstaigų sektoriaus patalpų
paviršiams ir įrangai dezinfekuoti. Taip pat tinka naudoti patalpose, kuriose apsilanko didelis
srautas žmonių, tokiose kaip viešųjų įstaigų tualetai, ambulatorijos ir kitos gydymo įstaigos.
Sunaikina 99,9 % bakterijų, grybelių ir virusų.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS

Ištirpinkite SANIMED® vandenyje ir pašlakstykite arba uždėkite naudodami kempine arba
grindų plovimo šluostę. Norint dezinfekuoti nedidelius įrankius, juos įmerkite. Baigę su
maisto produktais besiliečiančių paviršių dezinfekciją, nuskalaukite geriamu vandeniu.
Norėdami panaikinti virusus, paskirstykite 5 %, t.y. 250 ml produkto praskiesto 5 litruose
vandens, tirpalo ant prieš tai išvalyto paviršiaus. PATARIMAI SKIEDŽIANT: Įprastai valydami
ištirpinkite 0,5 % SANIMED® kurio 25 ml tenka 5 litrams vandens. Norėdami dezinfekuoti,
pasigaminkite 1,5 % tirpalą, ištirpindami 75 ml SANIMED®, 5 litruose vandens ir palikite
veikti bent 5 minutes jei norite sunaikinti bakterijas ir bent 15 minučių, jei norite sunaikinti
grybelius ir virusus.

YPATUMAI

Išvaizda: Skaidrus, žalias skystis
pH: 10,5 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g produkto sudėtyje yra: Grynas Alkil dimetilbenzilamonio chloridas g 10,
koformuliantai(*), dažikliai ir vanduo pagal poreikį iki 100 g.
Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus
atvejo savybių.
Mikrobiologinio aktyvumo testas: EN1276 standartas „Baktericidinis poveikis esant
trukdančioms medžiagoms“, EN1650 standartas „Fungicidinis poveikis esant trukdančioms
medžiagoms“, EN13697 standartas „Baktericidinio arba fungicidinio poveikio ant paviršių
įvertinimas“, EN14476 standartas, „Virucidinio poveikio suspensijose įvertinimas“, EN16777
standartas „Virucidinio poveikio ant paviršių įvertinimas“.

PRODUKTO
SUDERINAMUMAS

Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms
medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus
abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant
mažai pastebimo ploto.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
NAUDOJANT IR
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS

Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS

Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

PAPILDOMA INFORMACIJA

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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