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Termékleírás

Élelmiszerrel vagy takarmánnyal közvetlenül nem érintkező felületek, anyagok, 
berendezések és bútorok fertőtlenítésére. Kórházak, egészségügyi intézmények, 
szociális otthonok padló- és falfelületeinek, ill. egyéb mosható berendezési és 
felszerelési tárgyainak egy munkafázisban történő tisztító hatású fertőtlenítőszere.

Összetevők

biocid hatóanya: alkil-dimetilbenzil.ammónium-klorid (9,7%, CAS: 68424-85-1),
poli-(1-hexametilén-biguanid-hidroklorid) (0,92%, CAS:27083-27-8, 32289-58-0)
Egyéb összetevők: veszélyt meghatározó összetevők: Cocoalkonium Chloride, 
Polyaminopropyl Biguanide
Antimikrobiális spektrum: baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid (Adenovírus 
inaktiváló hatású)

Használati utasítás

Hideg vagy langyos vízben készítsen oldatot.
Permetezze a felületre, vagy a fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel kezelje a 
felületet úgy, hogy kezeletlen részek ne maradjanak.
• Baktericid, MRSA baktericid hatás elérésére 0,3%-os oldat – 30 perc behatási idő
• Fungicid hatás elérésére: 0,5%-os oldat – 15 perces behatási idő
• Szelektív virucid hatás elérésére 1%-os oldat – 30 perces behatási idő
• Az MRSA baktericid hatás elérésére 0,3%-os oldat – 15 perc beatási idő mellett

is alkalmazható a készítmény
A behatási idő alatt a felületnek nedvesnek kell maradnia!
A vizes oldatot hagyja a felületre rászáradni, vagy ha szükséges a behatási idő 
letelte után öblíthető a felület.
Az oldatot mindig frissen a felhasználás előtt kell elkészíteni!
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Technikai adatok

Fizikai kémiai tulajdonság: tiszta, színtelen, enyhén illatosított folyadék
Relatív sűrűség (20 °C): 1,01 g/cm3

pH-érték (töményen): 5
A fenti adatok jellemző gyártási értékek, nem tekinthetők specifikációnak.
Figyelmeztetés: Veszély
Egyéb figyelmeztetések: Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
A munkaoldatot mindig frissen, a felhasználás előtt kell elkészíteni!
Elsősegélynyújtás: A készítmény gőzeinek belélegzésekor rosszullét esetén orvost 
kell hívni! Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni és egy pohár vizet kell 
itatni. Hánytatni tilos! Szükség esetén orvoshoz kell fordulni!
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási hulladékainak kezelésére 
a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A kiürült, vízzel kiöblített 
csomagolóanyag kommunális hulladékként kezelhető.
Környezetvédelem, ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény maradékainak talajba, 
élővízbe és a termék hígítás nélküli közcsatornába jutását.
Szennyezés-mentesítés: A kiömlött folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld 
stb.) itassuk fel. A megkötött anyag eltávolításáról gondoskodjunk az előírásoknak 
megfelelően.
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös, 
jól szellőztethető helyen, élelmiszerektől, italoktól és állateledeltől távol 2 évig 
eltartható.
Terméktípus: PT 2.
OTH engedélyének száma: JKF/5845-3/2015.
Kiszerelési egység:
5l-es kanna (2 db/karton)
Gyártja: Cheport, spol. s.r.o. (Lhotsko 93, 763 12 Vizovice, Csehország.
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Typewritten text
Használja körültekintően a biocid szereket. Használat előtt mindig olvassa el a termék címkéjét és a termékismertetőt.


