
 
  

 Desinet-compact Koncentrátum 

Folyékony, aldehidmentes tisztító- és  
fertőtlenítő koncentrátum 
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Tulajdonságok 
A Desinet-compact a DGHM által beviszgált tisztító- és fertőtlenítő koncentrátum. Aldehid, fenol és 
szervesfémmentes. A felhasználása során alaposan tisztít, semleges illatú és a száradás során  
csúszásmentes. Hatékony, grampozitív és gramnegítív bakteriumok és gombák ellen.  
Vírusölő hatású (HIV, HBV, HCV). 
 

Összetevők 
100 g koncentrátumban lévő hatóanyagok: 
7,0 g didecyldimethylammoniumklorid, 
12,0 g N-(3-aminoprofil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 
10,0 g 1- phenoxypropan-2-ol/2-phenoxypropanol. 
További (a 648/2004/EK rendeletben szabályozott) hatóanyagok: 
Nem ionos tenzidek 5-15 %, vízbázisú oldószerek. 
pH-érték (koncentrátumban): kb. 9,5                                                      pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 7,5  
 

Felhasználási terület 
Felhasználható minden vízálló felületen és mozgatható berendezési tárgyon, kórházak különböző területein  
mint pl. intenzív osztály, műtő, fertőző osztály, idősek otthonában, óvódákban, fürdőrészlegeknél, szaniter 
területeken, WC- és mosdókagylókon, zuhanyzófülkében, öltözőben stb.. Bevont felületeken is alkalmazható.  
A linóleum felületek fertőtlenítés előtt bevonandóak.  
 

Felhasználás 
Tisztító-/súroló és felületfertőtlenítő szerként: 
 
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést! Megfelelő védőkesztyűt  
kell viselni! Adagolás: A megfelelő mennyiségű (lásd a  
táblázatot) Desinet-compact Koncentrátum-ot tartalmazó  
zacskó tartalmát maradéktalanul a megfelelő mennyiségű  
hideg vízhez adni. Fertőtlenítő tisztításnál a teljes felület 
benedvesítésére ügyelni kell (pl. 10 ml/m²). A segédesz 
közöket alaposan tiszta vízzel tisztítani. A kifolyt  
koncentrátumot azonnal fel kell törölni és bő vízzel felmosni.  
A felhasználandó mennyiségek térfogat-százalékban (V-%)  
vannak megadva, a különböző hatóidőktől függően. 
 

Anyagszükséglet / m² 
Fertőtlenítő tisztítás: 0,10 ml 
Felületfertőtlenítés: 0,10 ml 
Felhasználása kizárólag az útmutató és termékleírás szerint. 

 

Maró 

koncentrátumban 

R 34 Égési sérülést okoz 
S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.  
S 36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/ arcvédőt kell viselni.  
S 45 Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni (ha lehetséges a címkét meg 

kell mutatni). 
 
Az 1999/44/EK Art. 1 számú törvény szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett! 

 

Kiszerelés 
3/2 literes flakon kartonban Cikkszám: j 35 03 08 
240 x 25 ml zacskóban Cikkszám: j 35 03 54 
Kiehl-DosiExpress 25 ml Cikkszám: z 12 15 12 
 

Fertőtlenítő 
tisztítás 

 

Felületfertőtlenítés Desinet-compact Koncentrátum-tal
kórokozók terjedésének megakadálzozása kórházon belül hatékony viruzid* (beleértve: HIV, HBV, HCV) ellen rotációs vírusok 
nagy szerves megterhelés nagy szerves megterhelés       

Hatóidő Hatóidő Hatóidő  
5 perc 15 perc 4 óra 30 perc 15 perc 
1% 0,5% 0,25% 0,25% 0,25% 
4 zacskó (100 ml) 
10 liter vízhez 

2 zacskó (50 ml)  
10 liter vízhez  

1 zacskó (25 ml) 
10 liter vízhez 

1 zacskó (25 ml)  
10 liter vízhez 

1 zacskó (25 ml) 
10 liter vízhez 

*megfelel a Robert Koch Intézet (német Gesundheitsblatt) előírásainak 
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