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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz 
Tel.: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, e-mail: technical-support@adler-lacke.com 

 

Útmutatóink a legfrissebb ismereteken alapulnak és tanácsokkal szolgálnak vevőinknek/felhasználóinknak, amelyeket azonban nekik kell egyénileg hozzáigazítaniuk a mindenkori 
alkalmazási területek és feldolgozási feltételek követelményeihez. Azt, hogy a leszállított termék az adott feladatra alkalmas-e, és arra felhasználható-e, a vásárló/felhasználó saját 
felelősségére maga dönti el. Ezért a termék alkalmasságát ajánlatos mintadarabon megvizsgálni. Egyéb esetekben az általános értékesítési feltételeink érvényesek. Ennek az 
adatlapnak a kiadásával minden korábbi műszaki adatlapunk érvényét veszti. Fenntartjuk a göngyölegméretek, a színárnyalatok és az elérhető fényhatás változtatásának jogát. 

  

 
 
 

ADLER Clean Disinfectant Pro 8067 
 

 
Alkoholos felületfertőtlenítő szer szakmai tevékenység körében és azon kívül történő 
felhasználásra. 

 

 
 

 
 

 

TERMÉKISMERTETŐ 
 

 

Általános tudnivalók 
 

 

Használatra kész alkoholos, baktericid, fungicid és virucid hatású 
felületfertőtlenítő szer. A termék gyorsan hat és teljesen 
maradványmentes.  

 

 

Különleges tulajdonságok 
Vizsgálati szabványok 
 

 
 

 

 Felületfertőtlenítéshez engedélyezve mint biocid termék  
(2. és 4. terméktípus). 
 

Hatóanyag 
73,4% (73,4 g / 100 g) etanol  
 

 EN 13624 (levurocid): Hatásosság gombák (Candida albicans) 
ellen az EN szabvány 2. fázis / 1. lépése (szuszpenzióval végzett 
kísérletek) szerint 1, 5 és 15 perc után, magas terhelésnél 
 

 EN 13727 (baktericid): Hatásosság baktériumok (Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa) ellen az 
EN szabvány 2. fázis / 1. lépése (szuszpenzióval végzett kísérletek) 
szerint 1, 5 és 15 perc után, magas terhelésnél 

 

 EN 14476 (korlátozottan virucid): Hatásosság vírusok 
(Vacciniavirus, MVA) ellen az EN szabvány 2. fázis / 1. lépése 
(szuszpenzióval végzett kísérletek) szerint 5 perc után, nagy 
szerves terhelésnél 

 

 EN 13697 (baktericid és levurocid): Hatásosság baktériumok 
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa) és gombák (Candida albicans) ellen (szuszpenzióval 
végzett kísérletek szerint) 5 és 15 perc után, magas terhelésnél 
 

 A termék összetevői közt nem szerepelnek kvaterner 
ammóniumvegyületek és parfümök. 
 

 

Alkalmazási területek 
 

 
 

 

 Alkoholálló, nem porózus felületek és tárgyak gyors, általános 
fertőtlenítésére használható, különösen egészségügyi 
létesítményekben (pl. WC-ülőkéken, ajtókilincseken, 
ágykereteken, mentőautókban), orvostechnikai laboratóriumok 
munkafelületein, valamint élelmiszeripari és nagyüzemi konyhák 
felületein, beleértve azokat is, amelyek élelmiszerekkel vagy állati 
takarmányokkal kerülnek érintkezésbe. 
 

 Műanyagok és lakkozott felületek esetében használat előtt meg 
kell vizsgálni az anyagok kompatibilitását. Mindenesetre 
plexiüvegen vagy polikarbonáton ne használjuk. 
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FELDOLGOZÁS 
 

 

Feldolgozási tudnivalók 
 

 

 

 Átitatott kendő segítségével hígítás nélkül vigye fel a fertőtlenítendő 
felületre. A felületeket esetleg töröljük át eldobható ronggyal. 

 

 Ügyeljen, hogy az egész felületet befedje az ajánlott behatási idő 
tartamára. 
 

 Kisebb terhelés esetén 1 percig, nagyobb terhelés esetén akár 5 
percig is hagyjuk hatni. Ellenkező esetben nem szavatolható a 
teljes fertőtlenítés. 
 

 A hatékonyság maximalizálása érdekében ajánlott a kezelt felületet 
legalább 5 percig, de lehetőleg  
60 percig nem érinteni. 

 

 Gondoskodjon a szoba megfelelő szellőztetéséről. 
 

 Kérjük, vegye figyelembe az ARL 072 – Munkavégzés irányelvei 
az ADLER Clean fertőtlenítőszer eltarthatóságához. 

 

 Kérjük, vegye figyelembe az ARL 073 – Fertőtlenítőszer – 
Alapfogalmak. 

 

 

Felhordási módszer 
 

 

 

 Kendő segítségével vagy ráfújással, hígítás nélkül vigye fel a 
fertőtlenítendő felületre.  
 

 Felhordási mennyiség: kb. 50 ml/m². 
 

 A termék felhasználásra kész állapotba van hozva. 
 

 
 

 

MEGRENDELÉSI TUDNIVALÓK 
 

 

Göngyölegméretek  
 

 

1 l, 5 l, 10 l, 25 l 
 

 
 

TOVÁBBI TUDNIVALÓK 
 

 

Tartósság/tárolás 
 

 

 

Legalább 2 év eredeti lezárt göngyölegben.  
 

A felnyitást követően a vissza nem zárható tartályban tárolt termék 
legfeljebb 6 hónapig használható fel. 
 

Nedvességtől, közvetlen napfénytől, fagytól és (30 °C fölötti) magas 
hőmérséklettől védve kell tárolni. 
 

 

Biztonságtechnikai  
információk 
 

 
 

 

A szállítás közbeni biztonságról, a tárolás és kezelésről, valamint az 
ártalmatlanításról részletesebben a termékhez tartozó biztonsági 
adatlapról tájékozódhat. Az adatlap jelenleg érvényes változata a 
www.adler-lacke.com weblapról tölthető le. 
 

A biocid termékeket fokozott óvatossággal kell kezelni. Használat 
előtt mindig olvassa el a címkét és a termékleírást. 
 

Fontos: A termék a magas alkoholtartalma miatt fokozottan gyúlékony 
és irritálhatja a szemet és a légutakat. Ezért gyermekektől elzárva 
tartandó. 
 

 


