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Dezinfektues i përqendruar për sipërfaqe

KARAKTERISTIKAT

Larës dezinfektues i përqendruar, kryen funksion kërpudhëvrasës dhe baktervrasës, duke
rezultuar aktiv kundër baktereve gram-pozitive, gram-negative, kërpudhave, mykut dhe
viruseve, të kapsukuar apo jo, të pranishëm në mjediset shtëpiake dhe profesionale.
Posaçërisht i përshtatshëm për të dezinfektuar sipërfaqe dhe pajisje të sektorit bujqësorushqimor, në hoteleri dhe restorante. Këshillohet përdorimi i tij edhe në mjedise mjaft të
frekuentuara, si banja në lokale publike, klinika dhe mjedise spitalore.
Eliminon 99,9% të baktereve, kërpudhave dhe viruseve

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE
DOZIMI

Holloni SANIMED® në ujë dhe nebulizojeni ose shtrojeni me sfungjer ose leckë. Për pajisje
të vogla zhyteni materialin që duhet te dezinfektoni. Në rast dezinfektimi të sipërfaqeve
që mund të bien në kontakt të drejtpërdrejtë me ushqimet shpëlajeni me ujë të pijshëm.
Për të përftuar veprimin virusvrasës aplikojeni produktin mbi sipërfaqen e pastruar më
përpara, në tretësirë në masën 5 %, të barabartë me 250 ml për 5 litra ujë. UDHËZIME PËR
PËRDORIMIN: Për pastrim normal hollojeni SANIMED® në masën 0,5 %, të barabartë me
25 ml për 5 litra ujë. Për dezinfektim hollojeni SANIMED® në masën 1,5 %, të barabartë me
75 ml për 5 litra ujë dhe lëreni të veprojë për të paktën 5 minuta për aktivitetin baktervrasës
ose të paktën 15 minuta për aktivitetin kërpudhëvrasës dhe virusvrasës.

SPECIFIKAT

Pamja: Lëng i tejdukshëm i gjelbër
pH: 10,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g produkt përmban: Alkil dimetilbenzilamoni klorur i pastër g 10; Bashkëformulues(*),
ngjyrues dhe ujë sa mjafton për g 100.
Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.
Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 “Aktivitet baktervrasës me lëndë ndërhyrëse”,
EN1650 “ Aktivitet kërpudhëvrasës me lëndë ndërhyrëse “, EN13697 “ Aktivitet baktervrasës/
kërpudhëvrasës provë sipërfaqësore”, EN14476 “Aktivitet virusvrasës provë me lëndë
pezull”, EN16777 “ Aktivitet virusvrasës provë sipërfaqësore”.

PËRPUTHSHMËRIA ME
PRODUKTIN

Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet
që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast
se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të vogël të fshehtë
përpara përdorimit.

KUJDESI GJATË
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale.
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE

Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

INFORMACIONE SHTESË
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Pcs x Box

2

Volume L 5

Fl. Oz.

169,07

Box x Layer

18
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Oz.

176,37

Box x Pit

72
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