ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro

8073

Dezinfekční čisticí prostředek na povrchy na bázi vody pro profesionální a běžné uživatele.

POPIS PRODUKTU
Všeobecné informace

Dezinfekční prostředek a čistič povrchů připravený k použití s
baktericidními, levudocidními, omezeně virucidními a čisticími účinky.

Zvláštní vlastnosti
Zkušební normy



Schválený jako biocidní prostředek na dezinfekci povrchů
(typ produktu 2, 4).
Účinná látka
0,2 % (0,2 g/100 g) Benzalkoniumchlorid



EN 13624 (levurocidní účinek): Účinnost proti plísním (Candida
albicans) podle EN fáze 2 / úroveň 1 (suspenzní testy):
1, 5 a 15 minut při vysokém zatížení



EN 13727 (baktericidní účinek): Účinnost proti bakteriím
(Staphylococcus aureus, Enterococcus Hirai, Pseudomonas
aeruginosa) podle EN fáze 2 / etapa 1 (suspenzní testy): 1, 5 a
15 minut při vysokém zatížení



EN 14476 (omezeně virucidní): Účinnost proti virům
(Vacciniavirus, MVA) dle EN fáze 2 / úroveň 1 (praktické testy): 1
min. při vysokém organickém zatížení



EN 13697 (baktericidní a levurocidní): Účinnost proti bakteriím
(Staphylococcus
aureus,
Enterococcus
hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) Praktické zkoušky:
15 minut při vysokém zatížení, účinnost proti houbám (Candida
albicans) praktické zkoušky: 5 min. při vysokém zatížení



Pro rychlou, všeobecnou dezinfekci a jemné čistění povrchů,
neporézních ploch a předmětů, zejména ve zdravotnických
zařízeních (např. WC prkénkách, klikách dveří, rámech postelí,
vozidla záchranné služby), pracovních ploch v lékařských
laboratořích a povrchů v potravinářském průmyslu a jídelnách,
včetně těch, které přicházejí do styku s potravinami nebo
krmivem.



Vhodný na ošetření povrchů upravenými laky ADLER.



Vhodné pro plexisklo a polykarbonát. U plastových materiálů a
lakovaných povrchů se musí před použitím provést test
snášenlivosti materiálu.

Oblasti použití
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ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro


Obzvláště vhodné pro různé předměty v domácnosti, např.
nábytek, stoly, židle, přebalovací podložky, dětské hračky, kování,
krájecí desky, chladničky a mnoho dalšího.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

 Nezředěný prostředek naneste navlhčeným hadříkem nebo
rozprašovačem na povrch, který se má dezinfikovat. V případě
potřeby otřete povrchy hadrem na jedno použití.
 Zabezpečte, aby byl povrch během doporučeného času působení
úplně navlhčený.
 Doba působení 1 min. při nízké míře znečištění, až 5 min. při
vysoké míře znečištění. V opačném případě není zaručena úplná
dezinfekce.
 Povrch byste měli nechat nedotčený nejméně 5 minut,
ale ještě lépe 60 minut, aby se dosáhlo plného účinku.
 Zajistěte dobré větrání místnosti.
 Prosím, dodržujte naše ARL 072 - Pracovní směrnice pro
používání dezinfekčních prostředků ADLER.
 Prosím, dodržujte naše ARL 073 - Dezinfekční prostředky –
základní pojmy.

Technika nanášení



Na povrch, který se má dezinfikovat, naneste nezředěný pomocí
hadříku nebo rozprašovače.



Nanášené množství ca. 50 ml/m².



Produkt je připravený k okamžitému použití.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikosti balení

500 ml, 5 l

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost/skladování

Minimálně 2 roky v originálně uzavřených nádobách.
Doba použitelnosti po otevření v nádobě, která není znovu pevně
uzavřena, je 6 měsíců.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Bezpečnostně-technické
údaje

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.
Dbejte na bezpečné používání biocidních prostředků. Před použitím
si přečtěte etiketu a informace o produktu.
Proto by měl být uchováván mimo dosah dětí.
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