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SANIMED

POPIS Koncentrovaný dezinfekčný prostriedok pre povrchy

CHARAKTERISTIKA Koncentrovaný dezinfekčný čistiaci prostriedok s fungicídnymi a baktericídnymi účinkami, 
účinný proti grampozitívnym aj gramnegatívnym baktériám, hubám, plesniam a vírusom - 
zapuzdreným i nezapuzdreným, ktoré sa vyskytujú v domácom i v pracovnom prostredí.
Je mimoriadne vhodný na dezinfekciu povrchov a výbav pre poľnohospodársko-
potravinárstvo odvetvie, hotelové a reštauračné zariadenia. Je vhodný aj do veľmi 
frekventovaných prostredí, ako sú hygienické zariadenia vo verejných priestoroch, 
ambulanciách a nemocničných zariadeniach. 
Odstraňuje 99,9 % baktérií, húb a vírusov.

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Zrieďte SANIMED® s vodou a rozprašujte alebo nanášajte špongiou či mopom. Náradie 
malých rozmerov ponorte do dezinfekčného kúpeľa. V prípade dezinfekcie povrchov, ktoré 
môžu prísť do priameho styku s potravinami, ich opláchnite pitnou vodou. Pre virucídny 
účinok aplikujte prípravok na vopred očistený povrch, vo forme 5% roztoku, t. j. 250 ml na 
5 litrov vody. POUŽÍVANÉ RIEDENIE: Na bežné čistenie rozrieďte prípravok SANIMED® 
na 0,5% roztok, t. j. 25 ml na 5 litrov vody. Pre dezinfekciu rozrieďte SANIMED® na 1,5% 
roztok, t. j. 75 ml na 5 litrov vody a nechajte pôsobiť najmenej 5 minút pre baktericídny 
účinok alebo najmenej 15 minút pre fungicídny a virucídny účinok.

VLASTNOSTI Vzhľad: Zelená číra kvapalina
pH: 10,5 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: 10 g čistého alkyl(benzyl)dimetylamónium-chloridu, formulačné 
prísady (*), farbivá a vodu v potrebnom množstve do 100 g.

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE Test mikrobiologickej aktivity: EN 1276 - „Baktericídna aktivita s interferujúcimi látkami“, EN 
1650 - „Fungicídna aktivita s interferujúcimi látkami“, EN 13697 „Baktericídna/fungicídna 
aktivita testu povrchu“, EN 14476 - „Virucídna aktività testu v suspenzii“, EN 16777 - 
„Virucídna aktivita testu povrchu“.

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU Pri dodržaní odporúčaných spôsobov použitia je možné používať prípravok na všetky 
materiály, bežne používané v kuchyni / materiály používané na výrobu rôzneho náradia. 
V prípade pochybností, ešte pred použitím vyskúšajte kompatibilitu s materiálom na malej 
skrytej časti predmetu.

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Prípravok je určený výhradne pre profesionálne použitie. Uchovávajte ho v pôvodných 
obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom podrobnejších informácií o použití 
a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Obsiahnuté povrchovo aktívne látky sú biodegradabilné podľa kritérií určených európskou 
smernicou 648/2004/ES v platnom znení.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný 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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