Des

YTDESINFEKTION

För snabb och effektiv desinficering av alla
ytor och redskap där hög desinfektionseffekt
eftersträvas t.ex. toaletter dusch- våt- och
hygienutrymmen, men även på dörrhandtag,
ledstänger, bänkar, hissar och köksregioner.
Spraya och låt torka. Har ett brett desinficerande register. Är luktfri, färglös och lågskummande. Dödar mikrober och förhindrar deras
uppväxt. Bekämpar och förhindrar svampbildning.
Artikelnummer

Användningsytor

162023 (5 liter)

pH-värde
Ca 6,8 i koncentrat
Ca 7 brukslösning (1%-ig)

Användningssätt

Des

YTDESINFEKTION

Desinfektionsmedel
pH-värde
Ca 7 i brukslösning (1%-ig)
Ca 6,8 i koncentrat
Varuinformation/Skyddsföreskrifter
Se säkerhetsdatablad
Lagring
Lagras svalt eller i rumstemperatur.
Tål ej köld. Lagringsstabiliteten i obruten
förpackning är minst 2 år
Transportförpackning
3x5 liter i kartong
ADR
Ej klassad

Ett ytdesinfektionsmedel avsedd för snabb och effektiv desinficering av alla ytor och redskap där hög desinfektionseffekt
efterstävas t.ex. toaletter, dusch- våt- och hygienutrymmen
men även så väl som dörrhandtag, ledstänger, bänkar, hissar
och köksregioner.
Produktegenskaper
Des har ett brett desinficerande register och är skonsamt
mot huden, klibbar ej och är inte korrosiv eller fläckbildande.
Des är lågskummande, luktfri och färglös. Des avlägsnar både
lukt och elektricitet på ytor, dödar mikrober och förhindrar
deras uppväxt. Des har en mycket god förmåga att bekämpa
och förhindra svampbildning.

Bruksanvisning
Spraya ut Des i en tunn film på rengjord och torr yta och
låt Des torka.
Koncentration av Des i % som dödar bakterierna efter
påverkningstid av 10 minuter på olika ytor:
Mikroorganism
Gram-positiva
bakterier
Staphylococcus
aureus 12715
Staphylococcus
aureus 6538P
Staphylococcus
epidermidis
Staphylococcus
pyogenes 8184
Staphylococcus
faecalis
Bacilius cereus

Dosering
Användes outspädd. Färdig brukslösning.
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