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QUALITY

LV

1838-S

MULTI ACTIV

APRAKSTS Lietošanai gatavs dezinfekcijas līdzeklis virsmām

RAKSTURLIELUMI Universāls dezinficējošs attaukošanas līdzeklis uz spirta bāzes, gatavs lietošanai.
Antibakteriālā aktīvā viela nodrošina grampozitīvu un gramnegatīvu baktēriju, sēnīšu, 
pelējuma, vīrusu (gan iekapsulētu, gan neiekapsulētu) un nepatīkamu smaku noņemšanu no 
gludām virsmām. 
Piemērots virtuves, vannas istabas un visu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, 
dezinficēšanai.
Iznīcina 99,9% baktēriju, sēnīšu un vīrusu.

LIETOŠANA UN DOZĒŠANA Veicot parastu tīrīšanu, uzklājiet tieši uz apstrādājamās virsmas un pēc tam noslaukiet ar 
drānu vai papīru. Dezinficēšanai ļaujiet iedarboties vismaz 5 minūtes baktericīdai iedarbībai 
vai vismaz 15 minūtes fungicīdai un virucīdai iedarbībai. Virucīdai ie

RAKSTURLIELUMI Izskats: caurspīdīgs dzeltens šķidrums
pH: 11,0 +/- 0,5
Īpatsvars [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g līdzekļa sastāvā ir: Tīrs alkildimetilbenzilamonija hlorīds 0,4 g, Palīgvielas(*), 
krāsvielas un ūdens pēc nepieciešamības līdz 100 g.

Iepriekš minētie dati ir tipiskās ražošanas vērtības un nav uzskatāmi par specifikāciju.

PAPILDU INFORMĀCIJA 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”,

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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N CODE 1838-S EAN 8054633838013
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 25,93
Box x Pit 105
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