TECHNICKÝ LIST
disiCLEAN SURFACE – foaming
Koncentrovaný tekutý polymérový bezchlórový čistiaci a dezinfekčný prostriedok určený k ručnému
umývaniu (mopovaniu ).

disiCLEAN SURFACE – foaming (penivý) je tekutý čistiaci a dezinfekčný prostriedok pre
dezinfekciu a umývanie v domácnosti, v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v
potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, vo veterine, v
zdravotníctve, v športových odvetviach a v stravovaní. Prostriedok sa vyznačuje dobrou
odmasťovacou schopnosťou. Pri nízkych koncentráciách pracovného roztoku nie je nutný
následný oplach vodou. Po dezinfekcii materiálov a povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu
s potravinami, je potrebný oplach pitnou vodou. Je charakteristický silnou a dlhotrvajúcou
baktericídnou, fungicídnou (protiplesňovou) a protikvasinkovou účinnosťou (pri nízkom
zaťažení až 7 dní).
Vlastnosti: Je nehorľavý, nepoškodzuje žiadne materiály, nespôsobuje koróziu. Neobsahuje
chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh, formaldehyd ani ťažké kovy. Dokonale dezinfikuje,
likviduje plesne, kvasinky a odstraňuje zápach organického pôvodu.
Účinky: V i r u c í d n e ( 6 0 m i n . ) , Baktericídne ( 30 min. ), Fungicídne ( 30 min. ),
Protikvasinkové ( 10 min. ).
Možnosti použitia: všetky typy podláh a povrchov (umakart, smaltované povrchy,
keramika, prírodné a umelé kamene, nerez , hliník, sklo, kov, drevo).
Dávkovanie: Menšie znečistenie 30-50 ml/10 litrov vody,
Silné znečistenie 50-150ml/10 litrov vody.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a
informácie o výrobku.
Obsahuje: menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok; parfum.
Účinná látka: Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g/100 g
Skladovanie :
Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred
priamym slnečným žiarením a mrazom.
Upozornenie:
Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené
nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel.
Dátum expirácie: 24 mesiacov od dátumu výroby
Reg.číslo : bio/1750/D/16/CCHLP
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