diziCLEAN Profi 1L - koncentrát na dezinfekciu
povrchov
Obj. čislo: X-GU002
Profesionálna polymérová bezchlórová dezinfekcia a likvidácia plesní diziClean Profi 1l koncentrát

diziCLEAN Profi 1L - koncentrát na dezinfekciu povrchov
Tovar je momentálne nedostupný !!!

Profesionálna polymérová bezchórová dezinfekcia a likvidácia plesní
disiCLEAN PROFI je koncentrovaný, tekutý dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch a
povrchov, vybavenia v zdravotníckych zariadeniach (aj za prítomnosti pacientov), v potravinárstve a verejnom stravovaní,
poľnohospodárstve, živočíšnej výrobe a mäsospracovateľských závodoch, v prostriedkoch hromadnej dopravy,
verejných priestorov, pieskovísk a iných zariadení. Je účinnou veterinárnou dezinfekciou – priestory pre chov zvierat. Používa
sa aj na dezinfekciu vzduchotechniky a klimatizácie. Je vhodný pre všetky vode odolné a umývateľné povrchy a predmety,
odpadové nádoby, sudy, kontajnery – ošetrené povrchy nemenia farbu, vlastnosti, ani nie sú inak narušené. Ideálny aj ako
dezinfekcia studne.
Vlastnosti

Šetrný ku životnému prostrediu, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny, nebieli.
Bezpečne ošetrí všetky povrchy a materiály - nerez, kovy, kameň, obklady, plasty, PVC, drevo, guma,
sklo, textílie, kožu, koženku a ostatné. Neobsahuje alkohol, aldehydy, fenoly, estery, žiadne prchavé
ani leptavé látky. Je nehorľavý, pH neutrálny. Jednoduchá manipulácia a skladovanie. Ošetrením
vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred
mikroorganizmami.
Účinky

1.

baktericídne G+ a G- (15-30 min) (Pseudomonas, Enterococcus, TBC, Legionella, Listeria, MRSA a iné)

2.

virucídne (60 min) (Poliovírus, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Vírus, H1N1, H5N1 a iné)

3.

mykobaktericídne (60 min) (M. terrae, M. avium a iné)

4.

fungicídne (30 min) (Penicillium, Aspergillus a iné)

5.

algicídne

6.

odstraňuje pachy organického pôvodu.

7.

likviduje plesne

Použitie
Aplikujte klasickým spôsobom - nanášaním handrou, kefkou, mopom, prístrojom tvoriacim hmlu, umytím alebo ponorením.
Priestory po aplikácii nie je potrebné vetrať. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Polymérovú vrstvu je možné odstrániť
opláchnutím vodou po uplynutí predpísanej doby. Teplota vody neovplyvňuje účinok prostriedku. Vhodný k strojovej aj
ručnej dezinfekcii. Prípravok je určený na profesionálne použitie.
Dávkovanie

Preventívna dezinfekcia 20 ml koncentrátu na 1 liter vody (2% roztok), dezinfekcia ložiska infekcie
50 ml koncentrátu na 1 liter vody (5% roztok).
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