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GYORSAN HATÓ ALKOHOLOS
FERTŐTLENÍTŐSZER
•
•
•
•

Felhasználásra kész fertőtlenítő
Etanol alapú
Üledék- és illatanyag mentes
Nehezen hozzáférhető helyek
fertőtlenítésére is használható

BACTO CLEAN RTU
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A BACTO CLEAN RTU egy aldehid mentes, etanol alapú,
azonnal használható, gyors és hatásos
felületfertőtlenítő.
A BACTO CLEAN RTU speciálisan a nehezen
hozzáférhető felületek fertőtlenítésére is alkalmazható.

Illatanyag- és üledékmentes.
A BACTO CLEAN RTU különösen jól használható gyors
felület fertőtlenítésre az élelmiszeriparban, üzemi
konyhákban, mosdókban, zuhanyzókban, irodákban és
az egészségügyi intézményekben.

TECHNIKAI ADATOK
Megjelenés: folyadék
Szín: színtelen
Illat: enyhén alkoholos
pH érték (20°C-on): 6-8
Olvadáspont:< -10°C
Kezdő forráspont: kb. 85°C
Lobbanáspont: 24°C
Alsó robbanási határ: 3,4 Vol%

Öngyulladási hőmérséklet: > 425°C
Sűrűség (20°C-on): kb. 0,932 g/m³
Vízoldhatóság (20°C-on): oldható
Oldószer tartalom: < 50%
Engedély száma: 51318-3/2020/JIF
A hatékonyság spektruma és behatási idők: lásd
alkalmazási területek fejezetben és a termék címkéjén

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS HASZNÁLAT
• ALKALMAZÁS:
- Biocid termékekről szóló rendelet szerint: az
alkoholnak ellenálló orvosi eszközök és
mindenféle felület fertőtlenítése és tisztítása.
Alkalmas az élelmiszeriparban és a menzák
konyháiban történő felhasználásra is.
- Ezenkívül különösen jól használható irodákban,
mosdókban és zuhanyzókban is.
• HASZNÁLAT:
- A hígítatlan oldatot egyenletesen vigye fel az
alkohollal szemben ellenálló felületre, ügyelve
arra, hogy ne maradjanak kezeletlen felületek.
Tartsa nedvesen a felületet a szükséges behatási
időig.
- A BACTO CLEAN RTU fertőtlenítő folyadék
felhordható a felületre törlőkendővel vagy
permetként.
Cikkszám
T465001

Termék neve
Bacto Clean RTU

FIGYELMEZTETÉS
Az itt szereplő információkat, a képeket is
beleértve, a legnagyobb gondossággal adtuk meg.
A felhasználónak a termék alkalmasságát az adott
felhasználási területen ki kell próbálni. Az adott
információkat csak útmutatónak szánjuk a
biztonságos
kezeléshez,
felhasználáshoz,
tároláshoz,
szállításhoz
és
hulladék-megsemmisítéshez,
nem
tekinthető
garanciának/minőségi
specifikációnak.
Az
információk csak a fenti termékre vonatkoznak, és
nem érvényesek, ha az anyagot más anyaggal
kombinálva, más eljárás szerint használják, mint
amit megadtunk, továbbá cégünk nem felel a
helytelen használat során keletkezett károkért.

EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG
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• ANTIMIKROBIÁLIS SPEKTRUM:
- Baktericid, yeasticid, tuberkulocid,
mycobactericid, szelektív virucid (adenovírus
inaktiváló hatás)
• BEHATÁSI IDŐK:
- baktericid, yeasticid hatás: 1 perc
- mikobactericid hatás (tiszta felületen): 1 perc
- szelektív virucid hatás (tiszta felületen): 5 perc
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