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              APESIN FORTE 
 

 
 

Széles hatásspektrummal rendelkezı, univerzális felületfertıtlenítı 
tisztítószer 

 
Összetétel: 
100 g APESIN forte tartalmaz: 9 g didecil-dimetil-ammónium-klorid, 8 g 1,5-pentándial, 20 g 
1,4-butándiol, 3,6 g izopropanol, 5-15 % nemionos tenzidek. További összetevık: 
komplexképzık és illatanyagok. pH-érték kb. 4. 
 
Hatásmód: 
Hatékony a baktériumok, a gombák, a HBV/HIV vírusok és a TBC ellen. Széles 
hatásspektrum már igen alacsony koncentráció mellett. 
 
Általános egészségügyi fertıtlenítés az ÖGHMP szerint 0,5 % / 60 perc 
 
HBV/HIV       0,25 % / 240 perc 
        0,5 % / 30 perc 
 
Általános egészségügyi fertıtlenítés a DGHM szerint 0,25 % / 240 perc 
        0,5 % / 60 perc 
 
TBC:        4 % / 240 perc 
 
A felületaktív hatóanyagok kiegyensúlyozott összetétele már 0,25 %-os hígítási arány mellett 
is kiváló tisztító hatást eredményez. Az APESIN forte jó fedıképességének köszönhetıen 
gyorsan oldja a zsíros, tapadó szennyezıdéseket is. Széles hatásspektruma és erıs tisztító 
hatása mellett anyagkímélı tulajdonságával is kiemelkedik. A plexiüveg, gumi, mőgyanta 
burkolatok, krómozott armatúrák és egyéb érzékeny felületek sem sérülnek az APESIN forte-
val végzett intenzív fertıtlenítı tisztítás során. 
 
Felhasználási terület: 
Az APESIN forte összetétele a legkülönbözıbb területeken történı fertıtlenítést tesz lehetıvé 
egyetlen termék alkalmazásával. Kiválóan alkalmas minden egészségügyi intézmény és 
gyógyszeripari terület felületeinek fertıtlenítésére. 
 
Alkalmazás: 
Hígítását adagolópumpa segíti, 0,5 % = 40 ml (a pumpa kétszeri lenyomása) 8 l vízhez. 
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Biztonsági útmutató: 
Maró hatású. Belélegzése, ill. lenyelése egészségkárosító hatású. Belélegzés, ill. bırre kerülés 
esetén allergiás tünetet okozhat. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Gızét ne lélegezzük be.  
Szembe kerülés esetén azonnal alaposan mossuk ki, és forduljunk orvoshoz. Bırre kerülése 
esetén bı vízzel azonnal mossuk le. Munka közben viseljünk védıkesztyőt, a tömény szer 
kezeléséhez védıruhát, védıszemüveget. Baleset, ill. rosszullét esetén hívjunk orvost (a szer 
címkéjét lehetıleg mutassuk meg az orvosnak). 
 
A flakont csak teljesen kiürült állapotban dobjuk el. 
Professzionális felhasználásra készült termék. 
 
Ökológia: Hatóanyagai biológiailag lebonthatóak. 


