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Koncentrēts virsmu dezinfekcijas līdzeklis

RAKSTURLIELUMI

Koncentrēts dezinfekcijas tīrīšanas līdzeklis ar fungicīdu, baktericīdu un virucīdu iedarbību,
aktīvi iedarbojas uz grampozitīvām un gramnegatīvām baktērijām, sēnītēm, pelējumu un
vīrusiem (gan iekapsulētiem, gan neiekapsulētiem) sadzīves un darba vidē.
Īpaši piemērots virsmu un aprīkojuma dezinfekcijai lauksaimniecības pārtikas ražošanas,
viesnīcu un sabiedriskās ēdināšanas nozarēs. Tas ir piemērots arī vidēm ar lielu cilvēku
plūsmu, piemēram, sabiedrisko ēku tualetēm, poliklīnikām un slimnīcām.
Iznīcina 99,9% baktēriju, sēnīšu un vīrusu.

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA

Atšķaidiet SANIMED® ūdenī un izsmidziniet vai uzklājiet ar sūkli vai grīdas lupatu. Nelielu
instrumentu gadījumā iegremdējiet dezinficējamo materiālu. Dezinficējot virsmas, kas var
nonākt tiešā saskarē ar pārtiku, noskalojiet ar dzeramo ūdeni. Virucīdai iedarbībai līdzekļa
5% šķīdumu, kas atbilst 250 ml uz 5 litriem ūdens, uzklāj uz iepriekš notīrītas virsmas.
ATŠĶAIDĪŠANA PIRMS LIETOŠANAS: Parastai tīrīšanai atšķaidiet SANIMED® līdz
0,5%, kas atbilst 25 ml uz 5 litriem ūdens. Dezinficēšanai atšķaidiet SANIMED® līdz 1,5%,
kas atbilst 75 ml uz 5 litriem ūdens, un ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes baktericīdai
iedarbībai vai vismaz 15 minūtes fungicīdai un virucīdai iedarbībai.

RAKSTURLIELUMI

Izskats: Caurspīdīgs zaļš šķidrums
pH: 10,5 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g līdzekļa sastāvā ir: Tīrs alkildimetilbenzilamonija hlorīds 10 g, Palīgvielas(*), krāsvielas
un ūdens pēc nepieciešamības līdz 100 g.
Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.
Mikrobioloģiskās aktivitātes testi: EN1276 “Baktericīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”,
EN1650 “Fungicīdā aktivitāte ar traucējošām vielām”, EN13697 “Baktericīdās/fungicīdās
aktivitātes virsmas tests”, EN14476 “Virucīdās aktivitātes tests suspensijā”, EN16777
“Virucīdās aktivitātes virsmas tests”.

LĪDZEKĻA SADERĪBA

Ievērojot lietošanas ieteikumus, to var izmantot visiem materiāliem, kas parasti sastopami
virtuvēs/tiek izmantoti dažādu virtuves piederumu ražošanai. Ja rodas šaubas, pirms
lietošanas izmēģiniet saderību ar materiāliem uz maza apgabala neredzamā vietā.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI
LIETOŠANAS UN
UZGLABĀŠANAS LAIKĀ

Līdzeklis ir paredzēts tikai profesionālai lietošanai. Uzglabājiet oriģinālajos traukos.
Izvairieties no ekstremālām temperatūrām. Plašāku informāciju par lietošanu un utilizāciju
skatiet drošības datu lapā.

SERTIFIKĀCIJA / ATBILSTĪBA

Iekļautās virsmaktīvās vielas ir bioloģiski noārdāmas atbilstoši kritērijiem, kas noteikti Eiropas
Direktīvā 648/2004/EK un turpmākajos grozījumos.

ĶĪMISKAIS SASTĀVS

Plašāku informāciju par līdzekļa sastāvdaļām skatiet drošības datu lapā.
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