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1540N-S

BAKTERIO

PËRSHKRIMI Dezinfektues për përdorim në mjedis me veprimtari baktervrasëse dhe kërpudhëvrasëse 
PAJISJE MJEKËSORE KIRURGJIKALE Regjistruar pranë Ministrisë së Shëndetësisë 
Italiane nr.15446

KARAKTERISTIKAT Për dezinfektimin e të gjitha mjediseve, heq çdo njollë papastërtie, eliminon erërat e këqija, 
nuk dëmton metalet, nuk njollos sipërfaqet, aromatizon këndshëm mjediset.
 

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

BAKTERIO® duhet përdorur me një leckë ose me një sfungjer të lagur në solucionin për 
të dezinfektuar, pastruar dhe aromatizuar mjediset dhe sendet në hotele, mensa, industri, 
shkolla, azile për të moshuar, etj. TRETJA PËR PËRDORIM . Për të dezinfektuar dhe 
aromatizuar energjikisht banjat, lavamanët, muret, dyshemetë, pllakat, kontejnerët për 
mbledhjen e mbeturinave, WC-të dhe sipërfaqe të tjera, burime potenciale të mikrobeve, 
holloni BAKTERIO® në ujë në një raport prej 20%, duke e lënë atë të veprojë për 15 minuta. 
• Për dezinfektimin e zakonshëm dhe pastrimin e banjave, lavamanëve, mureve, dyshemeve, 
pllakave, dyerve, shtalkave të dyerve ose dritareve dhe sipërfaqeve të tjera të lashme, 
holloni BAKTERIO® në ujë nga 1% deri në 3% dhe lëreni të veprojë për 5 minuta.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm Blu
pH: 10,5 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g produkt përmban: Alkil dimetilbenzilamoni klorur i pastër g 3; Bashkëformulues(*), 
ngjyrues dhe ujë sa mjafton për g 100.

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 “Aktiviteti baktervrasës me lëndë ndërhyrëse”, 
EN1650 “Aktiviteti kërpudhëvrasës me lëndë ndërhyrëse”, EN13697 “Prova sipërfaqësore e 
aktivitetit baktervrasës/kërpudhëvrasës”.

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. Produkt i regjistruar si 
Njësi Kirurgjikale Mjekësore - Nr. Regjistrimi 15446.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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S EAN 8032680392719

Pcs x Box 6 Volume L 1 Fl. Oz. 33,81
Box x Layer 21 Peso Kg 1 Oz. 35,27
Box x Pit 105
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