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Účinný proti vírusom



Údaje uvedené v tomto informačnom liste majú informatívny charakter.  
Z týchto odporúčaní nie je možné vyvodiť žiadnu zodpovednosť. Ďalšie informácie 
nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Destec Bavicid® Hand

VLASTNOSTI PRODUKTU: 
Destec Bavicid® Hand je schválený v súlade s EN 1500/12791  
a 14476 na hygienickú dezinfekciu rúk, s rozsiahlym účinkom.  
Znášanlivosť na pokožku je dermatologicky otestovaná a  
posúdená ako „veľmi dobrá“. Dobré domasťovanie pokožky.  
Veľmi dobrá znášanlivosť na pokožku aj pri dlhodobom  
použití. Neobsahuje parfemačné zložky a farbivá. 
 
OBLASTI POUŽITIA: 
Na hygienickú dezinfekciu rúk a pre všetky oblasti ľudskej hygieny 
s vysokými požiadavkami na hygienu rúk: práčovne a prevádzky 
spracúvajúce potraviny, ako aj opatrovateľské zariadenia, kliniky 
a lekárske ambulancie. 
 
CHEMICKO-FYZIKÁLNE ÚDAJE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE: 
Minimálne 3ml Destec Bavicid® Hand  votrieť do čistej a suchej 
pokožky rúk/predlaktí. Dôkladne votrieť do všetkých plôch a me-
dzier, ako aj do nechtov a nechtových lôžok rúk. Najspoľahlivejšie 
dávkovanie je pomocou dávkovača. Počas celej doby dezinfekcie 
udržiavať ruky vlhké. Pre časové údaje, pozri tabuľku. Dodržiavať 
štandardné metódy na hygienickú dezinfekciu rúk (EN1500).

EKOLÓGIA:  
Destec Bavicid® Hand neobsahuje  
fosfáty, APEO, EDTA a NTA a spĺňa  
požiadavky nariadenia o detergentoch 
(EG Nr. 648/2004) 
 
V prípade dalších otázok o   
Destec Bavicid® Hand kontaktujte 
nášho obchodného zástupcu.
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Dezinfekčný prostriedok na ruky pre osobnú hygienu

 Hustota:               ~ 0,86g/cm3               

 ph-hodnota:         ~ 7                               (20 °C)

UPOZORNENIA O POUŽITÍ:  
Destec Bavicid® Hand je alkoholový, vysoko účinný 
dezinfekčný prostriedok, pripravený na priame 
použitie, je určený na dezinfekciu rúk a má veľmi 
dobrú znášanlivosť na pokožke. 
 
Len na profesionálne použitie.  
Biocídne číslo: N-85861  
S biocídnymi prípravkami zaobchádzať opatrne. 
 
SKLAD.PODMIENKY:  
Skladovať v chlade a v suchu, chrániť pred  
mrazom. Chrániť pred teplom a priamym slnečným 
žiarením. 
 
MAX.DOBA SKLAD.:  
36 mesiacov 
 
BALENIE:  
18 x 0,5 l fľaša 
10 x 1,0 l fľaša 
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ÚČINNOSŤ/DOBA PÔSOBENIA: 

Účinnosť testovaná podľa: 
Hygienická dezinfekcia rúk EN 1500 
baktericídny, fungicídny, levurocídny 3ml 15 Sek 
Chirurgická dezinfekcia rúk EN 12791 
baktericídny, fungicídny, levurocídny min. 3ml 90 Sek  
udržovať vlhké 
 
Virucídy EN 14476 
Obmedzený virucídny:  
BVDV/Vaccinia inkl.HIV/HBV/HCV, Influenca 3ml 15 Sek  
Virucídny podľa EN 14476: 
neobalené vírusy: Adenovírus 3ml 60 Sek 
Poliovírus mind. 3ml 120 Sek 
Norovírus 3ml 15 Sek 
Rotavírus 3ml 15 Sek 
Polyomavírus/SV40 3ml 60 Sek 


