Kiehl-Desisan Koncentrátum
Folyékony, savmentes szaniter tisztító- és
fertőtlenítőszer
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Tulajdonságok
Aldehyd és savmentes tisztító- és fertőtlenítőszer, felhasználható a szaniter helyégek minden felületén. Oldja
a naponta előforduló mész és szappanlerakódásokat valamint az olajos, zsíros szennyeződéseket. A felhasználás
során erőteljes és friss illatú. A Kiehl-Desisan felhasználásra kész oldata a tisztított felületen víz- és szennytaszító
ápoló filmet képez, ami megakadályozza a szappanmaradékkal vagy mészfátyollal történő újraszennyeződést.
A Kiehl-Desisan Koncentrátum megfelel a szerelvénygyártók elvárásainak. Bevizsgálva a VAH irányvonalai alapján,
6 %-os oldat, 15 perc behatási idővel. A Kiehl-Desisan felhasználásra kész oldat a koncentrátum flakonján ill. a
Kiehl-DosiExpress vagy a Kiehl-adagoló rendszeren keresztül állítható elő. Ellenőrizve az EN 1040, EN 1275,
EN 1276 és az EN 1650 alapján. Az RK által bevizsgálva.

Összetevők
100 ml koncentrátumban lévő hatóanyagok:
4,0 g didecyldimethylammóniumklorid, 5,9 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
További, a 648/2004/EK rendeletben szabályozott hatóanyagok: Nem ionos tenzidek 5-15 %, vízbázisú oldószerek,
ápoló összetevők, illat- és színezőanyagok (benzilsalicylate, linalool, limonene, lyral).
ph-érték (koncentrátumban): kb. 10
pH-érték (felh. kész oldatban): kb. 9,5

Felhasználási terület
Minden vízálló felületen és használati tárgyon alkalmazható, mint pld. armatúrák, mosdókagylók, fürdőkád és
zuhánytálca, WC-csésze fedővel, válaszfal kerettel, tükrök, csempék stb. zománc, kerámia, üveg, alumínium,
sárgaréz, króm, nemesfém, műanyag és lakk-ból. Mésztartalmú felületek, mint pld. márvány, a termék használata
során matt fényt vehetnek fel.

Felhasználás
1 adag (adagolófejnyi) = 30 ml
Felhasználásra kész oldat elkészítése
a) Az 500 ml-es szóróflakont hideg vízzel a jelölésig feltölteni, majd 1 adag
koncentrátumot adagoló flakonból vagy a Dosi Expressből hozzáadni.
b) Az 500 ml-es szóróflakont a Kiehl-adagoló rendszeren feltölteni.
Fertőtlenítő felülettisztítás habszóró eljárással
A tisztító oldatot behabosítjuk és nedves kendővel vagy szivacsal feltöröljük.
Fertőtlenítő tisztításnál a teljes felület benedvesítésére ügyelni kell (pl. 30 ml/nm).
A segédeszközöket alaposan tiszta vízzel tisztítani.

Hatékony

Módszer

DGHM általános baktériumok és candida
albicans ellen
korlátozottan virucid* / burokkal ellátott
vírusok** ellen
rotavírus

DGHM, magas megterhelés

Adagolás / behatási idő felületek
fertőtlenítésénél
6,0% / 15 perc

DVV / RKI, magas megterhelés

6,0% / 5 perc

DVV / RKI

6,0% / 5 perc

*IHO-vírus-lista, az RKI (Robert-Koch Intézet) javaslata szerint, Bundesgesundheitsblatt 01-2004
**Fertőtlenítőszerek ellenőrzése és vírus elleni hatékonyságának besorolása.
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Felületfertőtlenitésre kórházakban és más intézményekben
(a DGHM-által bevizsgálva):

Anyagszükséglet / m²
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N, Környezeti veszély koncentrátumban; Xn, Ártalmas koncentrátumban
R 22 Lenyelve ártalmas. R 38 Bőrizgató hatású. R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat. R 50 Nagyon mérgező
a vízi szervezetekre. S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S 26 Ha szembe jut, bő
vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell
viselni. S 61 Kerülni kell a anyag környezetbe jutását. Lsd. külön használati utasítást/biztonsági adatlapot.
Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!
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Kiszerelés
4x1 literes flakon kartonban
3x2 literes flakon kartonban
6x500 ml-es szóróflakon (üres) + habszórófej
Kiehl-DosiExpress 30 ml

Cikksz. j 40 17 07
Cikksz. j 40 17 08
Cikksz. z 01 23 71
Cikksz. z 12 15 13

www.kiehl-group.com

Fertőtlenítő felülettisztítás habszóró eljárással: 30 ml felhasználásra kész oldat
Felülettisztítás: 5 ml felhasználásra kész oldat
Fertőtlenítőszert biztonságosan használni. Felhasználása kizárólag az útmutató és termékleírás szerint.

