Tekutý koncentrát na dezinfekciu a čistenie povrchov
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Oblasť použitia
Výrobok bez obsahu aldehydov na profylaktickú štandardnú dezinfekciu a čistenie v lekárskych
zariadeniach, domovoch a potravinárskom priemysle pre všetky vodotesné povrchy a podlahy.
Výrobok DESIFOR-forte AF má baktericídny (vrátane MRSA), levurocídny, tuberkulocídny, obmedzene
virucídny účinok a inaktivuje norovírusy, rotavírusy, poliomavírusy a adenovírusy.
Podľa MPG (zákon o lekárskych produktoch): Bezaldehydová dezinfekcia a čistenie neinvazívnych
lekárskych výrobkov.
Podľa predpisu o biocídoch: Na dezinfekciu a čistenie lekárskeho zariadenia, ako aj povrchov
ľubovoľného druhu.

Technické údaje
Kartón s 12 dávk. fľašami à 1 l 
Kanister 5 l (Typ „compact“, ploché) 
Kanister 10 l

č. výr. 00540
č. výr. 20542
č. výr. 20541

Použitie
Pomocou roztoku DESIFOR-forte AF utrite povrchy. Povrchy a pracovné nástroje, ktoré prichádzajú
do styku s potravinami, po dobe pôsobenia dôkladne opláchnite čistou vodou (s kvalitou pitnej vody).
Spôsob pôsobenia
Dávkovanie/čas
pôsobenia
1,0 % 5 min.
0,75 % 15 min.
0,5 % 30 min.
0,5 % 60 min.
0,25 % 240 min.
0,5 % 60 min.

Oblasť použitia

Kód výrobko GD 40
baua reg. č. N-35872, N-35873
CHZN1997

Zoznam VAH s mechanikou,
zvýšená organická záťaž
Baktericídia a levurocídia

Označenie podľa smernice o nebezpečných látkach:
C, žieravina; N, nebezpečné pre životné prostredie

Tuberkulocídia (M. terrae)
Obmedzene virucídne
vrátane HIV, HBV, HCV
Norovírusy (MNV)
Rotavírusy
Poliomavírusy
(papova vírus SV 40)
Vírusy vakcínie
Adenovírusy
DVG-7. zoznam – oblasť A, 20 °C,
málo zaťažené
DVG-7. zoznam – oblasť A, 20 °C,
zaťažené

1,0 % 15 min.
1,0 % 60 min.
0,25 % 15 min.
1,0% 60 min.
0,5 % 240 min.
1,0 % 15 min.
2,0 % 240 min.

Poznámka

Podľa VAH/DGHM

Podľa DGHM
Podľa odporúčania RKI
Bundesgesundheitsblatt 01-2004
Podľa EN 14476
Podľa DVV
Podľa DVV
Podľa DVV
Podľa EN 14476, nízka záťaž

0,5 % 30 min.
0,5 % 60 min.
0,75 % 30 min.
0,5 % 60 min.

Vlastnosti výrobku
•		 Na zozname VAH
•		 Na zozname DVG: www.dvg.net
•		 Vhodné pre všetky netermické oplachy podložných mís
•		 Účinné proti norovírusom, rotavírusom, poliomavírusom a adenovírusom
•		 Neobsahuje aldehydy a fenoly
•		 Dobrá znášanlivosť materiálov
•		 Spĺňa smernicu EÚ 93/42/EHS pre lekárske produkty
•		 Osvedčenie o voľnom predaji HACCP
Účinné látky
100 g roztoku obsahuje: 16,0 g benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchloridu.
Obsiahnuté tenzidy sú biologicky odbúrateľné podľa nariadenia EÚ o detergentoch.

Všetky údaje našich návodov zodpovedajú našim najlepším
poznatkom a našim skúsenostiam a nevyplývajú z nich
žiadne záväzky. Podrobné informácie o výrobku nájdete v
bezpečnostnom liste. SI 0316

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 . 80807 Munich
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com
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