ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro

8073

Vodeno čistilo za dezinfekcijo površin za poklicne in nepoklicne uporabnike

OPIS PROIZVODA
Splošno

Vodeno sredstvo za dezinfekcijo površin in čistilo za površine,
pripravljeno za uporabo, z baktericidnim, levurocidnim, omejeno
virucidno delovanje in čistilnim delovanjem.

Posebne lastnosti
Standardi za preskušanje



Dovoljenje za promet kot biocidni pripravek za dezinfekcijo
površin (vrsta proizvoda 2, 4).
Aktivna snov
Benzalkonijev klorid 0,2 % (0,2 g/100 g)



EN 13624 (levurocidno delovanje): Učinkovitost proti glivam
(Candida albicans) v skladu z EN faza 2 / stopnja 1 (suspenzijski
preskusi):
1, 5 in 15 min. pri visoki obremenitvi



EN 13727 (baktericidno delovanje): Učinkovitost proti bakterijam
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa) v skladu z EN faza 2 / stopnja 1 (suspenzijski
preskusi): 1, 5 in 15 min. pri visoki obremenitvi



EN 14476 (omejeno virucidno delovanje): Učinkovitost proti
virusom
(Vacciniavirus, MVA) v skladu z EN faza 2 / stopnja 1
(suspenzijski preskusi): 1 min. pri visoki organski obremenitvi



EN 13697 (baktericidno in levurocidno delovanje): Učinkovitost
proti bakterijam (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) Praktični preskusi:
15 min. pri visoki obremenitvi, učinkovitost proti glivam (Candida
albicans) Praktični preskusi: 5 min. pri visoki obremenitvi



Za hitro splošno razkuževanje in nežno čiščenje površin,
neporoznih površin in predmetov, zlasti v zdravstvenih ustanovah
(npr. straniščne deske, kljuke, posteljni okvirji, reševalna vozila),
delovnih površin v medicinskih laboratorijih in površin v
prehrambeni industriji ter v profesionalnih kuhinjah, vključno s
tistimi, ki so v stiku z živili ali krmo.



Primerno
za
laki ADLER.



Primerno za pleksi steklo in polikarbonat. V primeru neznanih
materialov iz umetnih mas in neznanih lakiranih površin je treba
pred uporabo izvesti preskus glede združljivosti materialov.

Področja uporabe

obdelavo

površin,

premazanih

z
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Telefon: 0043/5242/6922-190, faks: 0043/5242/6922-309, e-pošta: technical-support@adler-lacke.com
Naša navodila temeljijo na trenutno razpoložljivih podatkih in so namenjena svetovanju kupcu/uporabniku v skladu s sedanjim poznavanjem področja, vendar jih je treba individualno
prilagoditi področjem uporabe in pogojem obdelave. O primernosti in uporabi dobavljenega proizvoda odloča kupec/uporabnik na lastno odgovornost, zato se priporoča izdelava vzorca
zaradi preverjanja primernosti proizvoda. Glede ostalega veljajo naši splošni prodajni pogoji. S to izdajo prenehajo veljati vsa predhodna pisna navodila. Pridržujemo si pravico do
spremembe velikosti pakiranj, barvnih tonov in razpoložljivih ravni sijaja.

ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro


Posebno primerno za različne predmete v gospodinjstvu, npr.
pohištvo, mize, stole, previjalne podloge, otroške igrače, pipe,
deske za rezanje, hladilnik ipd.

OBDELAVA
Napotki za obdelavo

 Nerazredčen proizvod na površine, ki jih je treba dezinficirati,
nanesite s krpo ali pršilko. Površine naknadno obrišite s krpo za
enkratno uporabo.
 Pazite, da je proizvod med priporočenim časom učinkovanja
nanesen na celotni površini.
 Čas delovanja pri majhni obremenitvi vsaj 1 minuta, pri večji
obremenitvi vsaj 5 minut. V nasprotnem primeru ni zagotovljena
popolna dezinfekcija.
 Površine se ne smete dotikati najmanj 5 minut in po možnosti
60 minut, da se zagotovi nemoteno delovanje.
 Poskrbite za dobro prezračevanje prostora.
 Upoštevajte našo smernico ARL 072
dezinfekcijskih sredstev ADLER Clean.

–

Rok

trajanja

 Upoštevajte našo smernico ARL 073 – Dezinfekcijska sredstva
– Osnovni pojmi.

Način nanosa



Nerazredčen proizvod na površine, ki jih je treba dezinficirati,
nanesite s krpo ali jih popršite.



Količina nanosa pribl. 50 ml/m².



Proizvod je pripravljen za uporabo.

NAVODILA ZA NAROČANJE
Velikosti pakiranja

500 ml, 5 l

DODATNA NAVODILA
Rok trajanja/skladiščenje

Najmanj 2 leti v originalno zaprti embalaži.
Rok trajanja po odprtju in hranjenju v vsebnikih, ki jih ni mogoče trdno
zapreti, je 6 mesecev.
Skladiščiti zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo,
zmrzaljo in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostno-tehnične
informacije

Nadaljnje informacije o varnosti med prevozom, skladiščenjem in
rokovanjem ter odstranjevanjem najdete v ustreznem varnostnem
listu. Trenutno različico lahko najdete na spletni strani www.adlerlacke.com.
Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno
preberite nalepko in informacije o proizvodu.
Shranjujte zunaj dosega otrok.
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