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Destec Bavicid® Wipe
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Baktericídny a levurocídny
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Destec Bavicid® Wipe

VLASTNOSTI PRODUKTU: 
Destec Bavicid® Wipe sú alkoholové, hygienické utierky na priame 
použitie, so širokým spektrom účinnosti na dezinfekciu povrchov 
odolných voči alkoholu. Dezinfekčný roztok schne bez zvyškov. 
 
Destec Bavicid® Wipe je vhodný na použitie v práčovniach,  
opatrovateľských domoch, lekárskych ambulanciách,nemocni-
ciach ako aj v prevádzkach spracúvajúcich potraviny. Odolnosť 
materiálu otestovať na neviditeľnom mieste. Dezinfekčný prostrie-
dok bol otestovaný podľa EN noriem, skúšobnými metódami VAH 
a zapísaný v zozname dezinfekčných prostriedkov IHO.  
 
PRÍKLADY POUŽITIA: 
Kuchyne a reštaurácie: pracovné plochy, stoly;  Sanitárne  
zariadenia: WC a sprchy;  oblasti v okolí pacientov: skrine, nočné 
stoly atď., ako aj povrchy, podlahy, oceľové kryty na pračkách, 
prepravné kontajnery na bielizeň atď. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKOLÓGIA:  
Destec Bavicid® Wipe neobsahuje fosfáty, APEO,  
EDTA a NTA a spĺňa požiadavky nariadenia o detergentoch 
(EG Nr. 648/2004) 
 
V prípade ďalších otázok o prípravku Destec Bavicid® Wipe 
kontaktujte nášho obchodného zástupcu. 

Utierky namočné alkholovým prípravkom, určené na dezinfekciu plôch

POKYNY NA POUŽITIE:  
Destec Bavicid® Wipe je určený len na  
profesionálne použitie. 
 
Pred dezinfekciou odstrániť viditeľné nečistoty. 
Suché plochy a predmety, ktoré je potrebné  
dezinfikovať utrieť, pričom je potrebné ich úplne  
namočiť a nechať pôsobiť, príp.po skončení doby 
pôsobenia utrieť suchou hygienickou utierkou. 
 
MAX.DOBA SKLADOVANIA:  
Dózu skladovať pevne uzavretú. 
Použiť ochranné vybavenie v súlade s kartou  
bezpečnostných údajov. 
 
MAXIMALE LAGERZEIT:   
36 mesiacov. Po otvorení použiteľný tak dlho, 
kým sú utierky vlhké. 
 
BALENIE:  
Dóza: 150 utierok. 
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ÚČINNOSŤ/DOBA PÔSOBENIA: 
EN13697 [mierna záťaž=baktericidny, levurocídny] 5 min 
EN1276 [mierna záťaž, baktericídny] 30 sek 
EN1650 [mierna záťaž, levurocídny] 30 sek 
EN16615 [vysoká záťaž, baktericídny, levurocídny] 1 min 
EN13624 [mierna záťaž, levurocídny] 30 sek  
EN13727 [vysoká záťaž, baktericídny] 30 sek 
EN 14476 [mierna záťaž] noro-, adeno, vaccinia 60 sek 

Baktericídny a levurocídny

Biocídne číslo.: N-8483 
Biocídne prípravky používať opatrne.

Údaje uvedené v tomto dokumente vyjadrujú súčasný stav našich znalostí,  
nepredstavujú žiadnu záruku vlastností produktu a nezakladajú žiadny zmluvný 
vzťah. Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.
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