Tekutý rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok

Oblasť použitia
Alkoholový rýchlo pôsobiaci dezinfekčný prostriedok pripravený na okamžitú, rýchlu a
dokonalú dezinfekciu všetkých oblastí lekárskych zariadení a potravinárskeho priemyslu.
Pozri Zákon o medicínskych produktoch: dezinfekcia bez aldehydov a čistenie
neinvazívnych medicínskych produktov. Pozri smernicu ES o biocídoch: Na dezinfekciu
a čistenie medicínskeho inventáru odolného voči alkoholu, ako aj plôch akéhokoľvek
druhu. Vďaka neparfemovanému zloženiu a dokonalému pôsobeniu je obzvlášť vhodný
pre potravinársky priemysel, kuchyne a ich časti v zdravotníckych zariadeniach.
Použitie
Plochy, ktoré chcete denzifikovať či vyčistiť, úplne navlhčite postrekom koncentrovaným
DESIFOR-QUICK-PLUS nechajte pôsobiť. Všímajte si dobu pôsobenia.
Technické údaje
Kartón s 2 fľašami á 1,
2 rozprašovacie násady

Koncentrácia/
doba pôsobenia

Oblasť využitia/pôsobenie

č. výr. 00523

Upozornenie
Nepoužívajte na plochy citlivé na alkohol (napr.
akrylové sklo). Dávkovanie max. 50 ml/m2. Celkové
nanesené množstvo na jednu miestnosť nesmie
presiahnuť viac ako 100 ml/m2 pôdorysu miestnosti.
Účinné látky
100 g roztoku obsahuje 45,0 g etanolu.
Označenie podľa nariadenia ES 1272/2008
(CLP): Pozor; GHS02
Kód produktu: GD 0
Registračné č. Spolkového inštitútu pre bezpečnosť
práce a pracovné lekárstvo: N-22859, N-22860
0482

Biocídne výrobky používajte opatrne.
Pred použitím si vždyprečítajte etiketu a informácie
o výrobku.

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 35 06 08 0
info@dr-schnell.com
www.dr-schnell.com

Poznámka

Oblasť humánnej medicíny:
Zoznam Nemeckého spolku
aplikovanej hygieny, bez mechaniky,
zvýšené organické zaťaženie,
baktericídny a levurocídny výrobok

Konc. 5 min.

Podľa posudku účinkuje
po 1 min.

Tuberkulózne baktérie (M. Terrae)

Konc. 30 sek.

Podľa EN 14348, malé zaťaženie

Sčasti virucídny
(vrátane HIV, HBV, HCV)

Konc. 30 sek.

Podľa odporúčania Inštitútu
Roberta Kocha, Spolkových
zdravotníckych novín 01-2004

Norovírusy (MNV)

Konc. 1 min.

Podľa EN 14476, malé zaťaženie

Rotavírusy

Konc. 30 sek.

Podľa EN 14476,

Konc. 1 min

20 °C, veľké a malé zaťaženie

Potravinársky priemysel, verejné
zariadenia: baktericídny a
levurocídny výrobok
(EN 1276, EN 1650, EN 13697)

Vlastnosti výrobku
•	Zaradený v zozname Nemeckého spolku aplikovanej hygieny a v zozname
dezinfekčných prostriedkov a virucídov Nemeckého priemyselného spolku pre
hygienu a ochranu povrchov
• Bez vonných látok a farbív (podľa Zákonu o potravinách a krmivách)
• Dokonale schne
• Rýchla dezinfekcia bez aldehydov
• Baktericídny (vrátane MRSA, EHEC), levurocídny, tuberkulocídny účinok
• Pôsobí proti norovírusom a rotavírusom
•	Sčasti virucídny na všetky zapuzdrené vírusy ako napr. HBV/HIV, HCV, Vaccinia,
BVDV, chrípka
• Osvedčenie o nezávadnosti je k dispozícii
• Spĺňa smernicu EÚ pre medicínske produkty HACCP 93/42/ES
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