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Baktericídny, levurocídny a obmedzene virucídny účinok

Dezinfekčný a čistiaci prostriedok, neobsahuje aldehydy
NÁVOD NA POUŽITIE:
Dbať na správnu koncentráciu a dobu pôsobenia prípravku! Použiť dávkovač! Čistiaci účinok sa dosahuje
pri koncentrácii od 0,5 do 1%. Pre splnenie špeciálnych požiadaviek pri dezinfekcii je nutné dodržiavať
koncentráciu odporúčanú v tabuľke. Nosiť osobné
ochranné vybavenie (viď KBÚ alebo návod na použitie). Viditeľné hrubé nečistoty odstrániť pred čistením
a dezinfekciou. Pracovné plochy, predmety alebo podlahy utrieť, na vykonanie dezinfekcie úplne namočiť
prípravkom a udržovať vlhké počas celej doby pôsobenia. Plochy, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s
potravinami, alebo pokožkou, musia byť po ukončení
dezinfekcie dobre opláchnuté/očistené pitnou vodou.
Prípravok je určený len na profesionálne použitie.
SKLAD.PODMIENKY:
Skladovať v chlade a v suchu, chrániť pred mrazom. Chrániť pred teplom a priamym slnečným žiarením.
MAX.DOBA SKLAD.:
36 mesiacov. Po otvorení 12 mesiacov

VLASTNOSTI PRODUKTU:
Destec Bavicid® Surface je tekutý koncentrát, ktorý neobsahuje
aldehydy, určený na dezinfekciu a čisteni plôch, odolných voči
vlhkosti. V prípade potreby otestovať odolnosť materiálu na neviditeľnom mieste.
PRÍKLADY POUŽITIA: kuchyňa, reštaurácie, stoly, sanitarne zariadenia, plochy v blízkosti pacientov, povrchy, podlahy, oceľové
kryty na pračkách, prepravné kontajnery na bielizeň a čistiace
komory na kontjnery.
Destec Bavicid® Surface je vhodný na použitie v domovoch dôchodcov, práčovniach, nemocniciach, lekárskych ambulanciách a
prevádzkach spracúvajúcich potraviny. Produkt bol otesovaný v
súlade s EN normami, pomocou skúšobných metód VAH a zapísaný v IHO zozname dezinfekčných prostriedkov.

CHEMICKO-FYZIKÁLNE ÚDAJE:
Hustota:
Ph-hodnota koncentrátu:

1,0g/cm3 (ISO2811)
11,0

ÚČINNOSŤ/DÁVKOVANIE:
EN13697 baktericídny, levurocídny (vysoká záťaž)
alebo
EN1276 baktericídny (vysoká záťaž)
EN1650 levurocídny (vysoká záťaž)
EN13727 baktericídny, levurocídny (vysoká záťaž)
EN13624 levurocídny (vysoká záťaž)

BALENIE: 10l bandaska

Účinnosť na írusy (EN14476) obmedzene virucídny
Obalené vírusy, inkl. HIV, HBC, HCV;
Inﬂuenca vírusy a Vaccinia Ankara (vysoká záťaž)
alebo
Adeno-, norovírusy (vysoká záťaž)
Rotavírusy (vysoká záťaž)
SV 40 (vysoká záťaž)
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1%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%

5 min
15 min
5 min
5 min
5 min
5 min

3%
1%
4%
1%
2%

5 min
30 min
60 min
30 min
60 min

Biocídne číslo.: N-86215
Biocídne prípravky vždy používať opatrne.
EKOLÓGIA:
Destec Bavicid® Surface neobsahuje fosfáty, APEO, EDTA a NTA
a spĺňa požiadavky nariadenia o detergentoch (EG Nr. 648/2004)
V prípade ďalších otázok o prípravku Destec Bavicid® Surface
kontaktujte nášho obchodného zástupcu.

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.
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