ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro

8073

Dezinfekčný čistiaci prostriedok na povrchy na báze vody pre profesionálnych a bežných
používateľov.

POPIS PRODUKTU
Všeobecne

Dezinfekčný prostriedok a čistič na povrchy na báze vody pripravený
na použitie s baktericídnymi, levurocídnymi a účinkami a účinkami
na obalené vírusy.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy



Registrovaný ako biocídny produkt na dezinfekciu povrchov
(typ produktu 2 a 4).
Účinná látka:
0,2 % (0,2 g/100 g) alkyl(C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid
[ADBAC/BKC (C12-C16)]



EN 13624 (levurocídny účinok): účinnosť proti kvasinkám
(Candida albicans) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné testy):
1, 5 a 15 minút pri vysokej miere znečistenia



EN 13727 (baktericídny účinok): účinnosť proti baktériám
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné testy): 1, 5 a
15 minút pri vysokej miere znečistenia



EN 14476 (účinky na obalené vírusy): účinnosť proti vírusom
(vírus vakcínie, MVA) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné
testy) 1 minúta pri vysokej miere organického znečistenia



EN 13697 (baktericídny a levurocídny účinok): účinnosť proti
baktériám (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) praktické skúšky:
15 minút pri vysokom zaťažení, účinnosť proti kvasinkám
(Candida albicans) praktické skúšky: 5 minút pri vysokej miere
znečistenia



Na rýchlu, všeobecnú dezinfekciu a jemné čistenie povrchov,
neporéznych plôch a predmetov najmä v zdravotníckych
zariadeniach (napr. toaletné dosky, kľučky dverí, rámy postelí,
vozidlá záchrannej služby), pracovných plôch v lekárskych
laboratóriách a povrchov v potravinárskom priemysle a jedálňach,
vrátane tých, ktoré prichádzajú do styku s potravinami alebo
krmivom.



Vhodný
na
lakmi ADLER.



Vhodný na plexisklo a polykarbonát. V prípade neznámych
plastových materiálov a neznámych lakovaných povrchov sa
musí pred použitím vykonať skúška znášanlivosti materiálu.

Oblasti použitia

ošetrenie

povrchov

upravených
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Naše návody sa zakladajú na súčasnom stave poznania a majú kupujúcemu/používateľovi podľa najlepších znalostí poradiť, oblasti používania a podmienky spracovania sa však
musia odsúhlasiť individuálne. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na
ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť.
Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Clean-Aqua-Disinfectant Pro



Obzvlášť vhodný na rôzne predmety v domácnosti, napr. nábytok,
stoly, stoličky, prebaľovacie pulty, detské hračky, vodovodné
batérie, dosky na krájanie, chladničky a omnoho viac.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

 Nezriedený prostriedok naneste navlhčenou handričkou alebo
rozprašovačom na povrch, ktorý sa má dezinfikovať. Povrchy utrite
handrou na jedno použitie.
 Zabezpečte, aby bol povrch počas odporúčanej doby pôsobenia
úplne navlhčený.
 Doba pôsobenia 1 min. pri nízkej miere znečistenia, až 5 min.
Pri vysokej miere znečistenia. V opačnom prípade nie je zaručená
úplná dezinfekcia.
 Povrch by ste mali nechať nedotknutý najmenej 5 minút a ešte
lepšie 60 minút, aby sa dosiahol plný účinok.
 Zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Po dezinfekcii predmetov
ich omyte čistou vodou.
 Prosím, dodržujte našu pracovnú smernicu ARL 072 – Pracovná
smernica pre používanie dezinfekčných prostriedkov
ADLER.
 Prosím, dodržujte našu pracovnú smernicu ARL 073 –
Dezinfekčné prostriedky – základné pojmy.

Spôsob nanášania



Na povrch, ktorý sa má dezinfikovať, naneste nezriedený pomocou
handričky alebo rozprašovača.



Nanášané množstvo cca 50 ml/m².



Produkt je pripravený na použitie.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

500 ml, 5 l

ĎALŠIE POKYNY
Trvanlivosť/skladovanie

Minimálne 2 roky v originálne uzavretom obale.
Pokiaľ ide o čas použiteľnosti po otvorení v nádobe, ktorá nie je
znovu pevne uzatvorená, ten je 6 mesiacov.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným žiarením, mrazom a
vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné
údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú v
príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu môžete
získať na webovej stránke www.adler.sk.
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte
etiketu a informácie o produkte.
Mal by sa uchovávať mimo dosahu detí.
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