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Általános természetes* savas 
fertőtlenít őszer**  

Biocid hatékonysága összhangban van az 

alábbi szabványok követelményeivel : 

EN1276, EN1650, EN13697 és EN 14476+A1***  

Természetes eredet ű, biológiailag teljes 

mértékben lebomló alapanyagokból készült*  

Kvaterner ammónium só mentes, élelmiszer 

ipari területre ideális  

 
 
 

Használatra kész általános fertőtlenítőszer minden kemény mosható felületre: lakások, szociális otthonok, 

óvodák, ipari létesítmények és műszaki szolgáltatók, padozatok, szobák, bútorok, WC-k, fürdőszobák, konyhák, 

munkapadok, hulladék tárolók, és más raktár területek. A termék élelmiszerrel érintkezésbe kerülő felületeken 

(gyártó helyiségektől/berendezésektől a tároló helyiségekig/berendezésekig) is használható. Engedélyszám: 

EU-0006622-0010. ÖSSZETÉTEL: Tejsav (EC 200-018-0):0,42g/100g; nem-ionos felületaktív anyagok, anionos 

felületaktív anyagok, illat: <5%. 

 
Nedvesítsen be a termékkel minden tisztítandó felületet, vagy áztasson be a terméket tartalmazó 

fürdőben minden tisztítandó eszközt. Hagyja ázni 5 percig. Használjon dörzsszivacsot vagy kefét ha 

szükséges, majd öblítse le vízzel. Egyszer használja. Ismételje meg a használatot, ha bizonyítható az 

új fertőzés jele, vagy ha a meghatározott tisztítási protokoll szerint ez szükséges. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész. 

 
Megjelenés: tiszta folyadék 

Szín: átlátszó/sárga      

Illat: mentolos 
 

PH Aktív anyag [%] Sűrűség 
(g/ml) 

Pressure (bar) Viszkozitás 
(cP) 

Ö s s z e s  s z á r a z   a n y a g 
[%] 

2,7 ± 0,5  1,00 ± 0,02  < 150  
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Ne nyelje le. LENYELÉS ESETÉN: haladéktalanul forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy 

orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatosan öblítse vízzel több percig. Távolítsa el a kontakt 

lencséket, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Hidegtől, fagyveszélytől és magas 

hőmérséklettől távol tartandó. A termék és csomagolóanyaga hulladékának kezelése a vonatkozó 

rendelkezésekkel összhangban történjen. 

 
Csak professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll. Ne használja mészkő 

jellegű (pl. márvány) felületeken. * Növényi eredetű biológiailag teljesen lebontható alapanyagokkal készült (a 

termékben lévő felületaktív anyagok a 648/2004/EC rendeletben foglaltakkal összhangban biológiailag 

könnyen, gyorsan és teljes mértékben lebomlanak). ** A biocid regisztrációval kapcsolatos rendeleti 

követelmények országonként eltérőek lehetnek. *** Biocid hatékonyság  20°C-on: baktericid hatás az EN1276 

és EN13697 (5 perc) szabványok követelményei szerint. yeasticid hatás az EN1650 és EN13697 (5 perc) 

szabványok követelményei szerint. Virucid hatás csak   Influenza virus A és H1N1 vírus ellen az EN 14476+A1 

(5 perc) szabvány követelményei szerint.  

 
 

Kód Méret Mennyiség                                   Raklap 

5550 ml 500 12 12x4=48 

 

 

 


