TECHNICAL DATA SHEET

SL
1511

SANIMED
OPIS

Koncentrirano razkužilo za površine

LASTNOSTI

Koncentrirano razkužilno čistilo s fungicidnim, baktericidnim in virucidnim delovanjem
učinkuje proti gram-pozitivnim in gram-negativnim bakterijam, glivicam, plesnim ter
inkapsuliranim in neinkapsuliranim virusom, prisotnim v domačih in poslovnih okoljih.
Posebno primerno za razkuževanje površin in opreme v agroživilskem, hotelirskem in
gostinskem sektorju. Uporablja se lahko tudi v zelo obiskanih prostorih, kot so na primer
stranišča javnih prostorov, ambulante in bolnišnice.
Uniči 99,9 % bakterij, glivic in virusov.

NAČIN UPORABE IN
ODMERJANJE

SANIMED® razredčite z vodo, nato pa ga razpršite ali porazdelite z gobico ali mopom. Če
želite razkužiti manjše predmete, jih namakajte v razkužilu. Če razkužujete površine, ki lahko
pridejo v neposredni stik s hrano, jih splaknite s pitno vodo. Za virucidno delovanje nanesite
izdelek na predhodno očiščeno površino v 5 % raztopini, kar ustreza 250 ml izdelka na 5
litrov vode. RAZTOPINE ZA UPORABO: Za običajno čiščenje razredčite izdelek SANIMED®
v razmerju 0,5 %, kar ustreza 25 ml izdelka na 5 litrov vode. Za razkuževanje razredčite
izdelek SANIMED® v razmerju 1,5 %, kar ustreza 75 ml izdelka na 5 litrov vode, in pustite
delovati vsaj 5 minut za baktericidni učinek oziroma vsaj 15 minut za fungicidni in virucidni
učinek.

SPECIFIKACIJE

Videz: Prosojna zelena tekočina
pH: 10,5 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g izdelka vsebuje: čisti alkil dimetilbenzilamonijev klorid 10 g, pomožne snovi(*), barvila
in vodo po potrebi za 100 g.
Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.
Preskusi mikrobiološkega delovanja: EN1276 “Baktericidno delovanje z motečimi snovmi”,
EN1650 “Fungicidno delovanje z motečimi snovmi”, EN13697 “Baktericidno/fungicidno
delovanje, preskus na površini”, EN14476 “Virucidno delovanje, preskus v suspenziji”,
EN16777 “Virucidno delovanje, preskus na površini”.

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA

Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na vseh
materialih, ki so običajno prisotni v kuhinjah oziroma se uporabljajo za izdelavo različne
opreme. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majhnem
skritem delu.

VARNOSTNI UKREPI
GLEDE UPORABE IN
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži.
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST

Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA

Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

DODATNE INFORMACIJE

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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