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Disinfection Cleaner Concentrated
1. Termékleírás
Aldehid mentes folyadék koncentrátum. Alkylaminos fertőtlenítőszer. Baktériumok, fungicidok, algicidek és vírusok
ellen hatásos (mint pl. a hepatitis b vírus). Anionos és kationos hatóanyag összetételénél fogva kiváló felületi aktivitása magas kosztűrő képességet és tisztasághatást eredményez különféle Ph. értéknél is.
(a német DVG, DGHM szabvány szerint bevizsgálva)
2. Felhasználási területek
Javasolt nemcsak lakossági, közegészségügyi felhasználásban, hanem élelmiszeriparban is.
Alkalmas nem porózus, kemény, vízálló felületek kezelésére (falak, padlók, asztalok, székek, mosdókagylók stb),
felhasználható iskolákban, kórházakban, orvosi rendelőkben, nyilvános közintézményekben (iskolák, uszodák, sportpályák). Különös képen az élelmiszeripari feldolgozásban.
A fertőtlenítő koncentrátum nem tartalmaz semmiféle oldószert, ezért kiválóan alkalmas polimer diszperziós bevonatú padlók ápolására is.
3. Felhasználási javaslat

Minden felhasználási módhoz sajátos hígítási arány tartozik, mely az előrelátható bedolgozási időtől függ 1:100 oldattól az 1:50-ig. (1% os oldat: 100ml koncentrátum 10liter vízhez; 2%-os oldat: 200ml konc. 10liter vízhez) (Lásd
Minőségi vizsgálat). A tisztítandó és fertőtlenítendő felületek kezelése az oldattal (nedves-) törlési eljárással történik a
megadott fel( be)-szívódási idők betartása mellett.
Erősen szennyezett felület esetén, a fertőtlenítést, egy előtisztítás utáni tisztára törlés után javallt végrehajtani.
Utasítás: a CC-fertőtlenítő koncentrátumot tilos más tisztító-, és fertőtlenítő szerrel keverni, mert kívánt hatás elmarad.
4. Technikai adatok
pH érték:
GIS kód: GD 25 (Tisztító és ápolószer besorolási kód) szabvány)

10.0 (koncentrátum)

Összetétel: anion és kation tartalom 5% alatt, NTA. Fertőtlenítőt tartalmaz. Hatóanyagbázis: 100g CC-fertőtlenítő
koncentrátum 7,5 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamint tartalmaz.
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Biocidák biztonságos felhasználásával. Használat előtt olvassa el a használati útmutatót és termékleírást.

Technikai adatlap
A termék veszélyes anyag besorolást kapott a jogi előírások szerint, és ezt „Xi” szimbólummal jelölik. Elsősorban
irritatív lehet a bőrre, szembe kerülve látáskárosodást okozhat. Alkalmazás során viseljünk gumikesztyűt, védőszemüveget, védő maszkot.
Bőrrel, szemmel való érintkezés esetén azonnal bőséges, tiszta vízzel mossunk kezet, öblítsük ki a szemet.
A terméket eredeti csomagolásában, lezárva, száraz helyen kell tartani, gyermekektől gondosan elzárva. Élelmiszerrel ne érintkezzen.
5. Minőségellenőrzés
A CC fertőtlenítő koncentrátum megtalálható a DGHM (Német Egészségügyi Minisztérium) listáján, a vizsgálat során a
következő feltételek és igények esetén volt hatásos:
1.

Nem porózus felülettől a kórházi és orvosi praxisok felületi fertőtlenítése mesterségen, mechanikusan megnövelt
fertőzés esetén:
Felhasznált koncentrátum/Bedolgozási idő:

Szakvélemény:

2.

1,0 %
240 perc

2,0 %
60 perc

3,0 %
15 perc

Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt
Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin

CC fertőtlenítő koncentrátum vizsgálata élelmiszeri területen a DVG előírásai alapján a következő eredménnyel:
Átlagosnál magasabb tojásfehérje terhelés 20C° foknál
Felhasznált koncentrátum/Bedolgozási idő:

Szakvélemény:

3.

1,0%
30 perc

Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt
Prof. Dr. G. Reuter, Berlin

Hepatitis B vírus elleni tesztelés eredménye:
Átlagos tojásfehérje terhelés esetén:
1,0%
30 perc
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Felhasznált koncentrátum/Bedolgozási idő:
Magas tojásfehérje terhelés esetén:

2,0%
30 perc
Prof. Dr. G. Frösner, München

Felhasznált koncentrátum/Bedolgozási idő:
Szakvélemény:

6. Egység méretek
5 liter

Cikkszám: 4685000543
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A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett legkorszerűbb ismereteink
alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az
általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem
fenyegeti. Termékeink használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti
fel az alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát saját maga
kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem használhatóak fel a cég hitelessége
ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is.
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