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Irritatív

Fogorvosi vákuumos, ultrahangos 
felülettisztító
Alkalmazás:
A nem pórusos felületek, mint pl. kapcsolók, 
műszertálcák, műszerasztalok, munkaasztalok, padlók, 
bútorok, ágyak, betegszállító járművek és hasonló 
berendezések fertőtlenítése. Kemény felületek 
tisztításához a fertőtlenítés előtt, fogorvosi 
vákuumvezetékek tisztításához és az ultrahangos 
tisztítóberendezéseknél való használathoz. Gyógyászati, 
egészségügyi és kórházi területeken, szociális 
intézményekben és tartós betegek szanatóriumaiban való 
használathoz. Elpusztítja a baktériumok valamint tokos és 
tok nélküli vírusok (beleértve HIV-1, HHBV és HCV is) 
széles spektrumát. Alkil-dimetilbenzil-ammóniumklorid: 
23,77 g/l. Alkil-dimetiletilbenzil-ammóniumklorid: 23,77 g/l. 
<5% nem ionos felületaktív anyagok, EDTA és annak sói, 
kationos felületaktív anyagok
Oldatok vegyítése és használata:
Adjon a D-125-ből 1,6 %-ot vagy 80 ml-t 5 liter vízhez. 
(1:64). Távolítsa el a durva szennyeződést vagy piszkot. 
Durván szennyezett területeken szükség van az 
előtisztításra. Hagyja az oldatot az összes benedvesített 
felületen 10 percig hatni. Hagyja a felületet a levegőn 
megszáradni. Minden tisztításhoz keverjen új oldatot.
Tárolás és ártalmatlanítás:
Nem szabad a felhasználás helyén tárolni. Kerülje a 
fodrozódást és a falra fröcskölést. Folyékony 
koncentrátum. Tárolás zárva tartott eredeti tartályokban 
egy fagymentes, hűvös, sötét helyen. Tároláskor a 
felhasználhatóság felnyitatlan állapotban 12 hónap. Ha a 
termék megfagy, szobahőmérsékleten olvassza és 
enyhén rázza fel, hogy az egyes alkotóelemek 
összekeverődését ismét helyre lehessen állítani. Zárt 
helyiségekben olyan területeken kell tárolni, ahol egyéb 
biológiai termékek, műtrágyák, élelmiszerek és 
takarmányok befolyásolását el lehet kerülni. A zárt 
raktárhelyiségekben a termék ne legyen gyermekek 
számára hozzáférhető. Ne szennyezze a vizet, 
élelmiszereket vagy takarmányokat a tárolás vagy 
ártalmatlanítás által. Ne eressze le a folyadékokat, 
amelyek tartalmazzák ezt a terméket, tengerekbe, 
patakokba, tavakba, folyótorkolatokba, óceánokba vagy 
más vizekbe. Ne eressze a folyadékokat, amelyek 
tartalmazzák ezt a terméket, a szennyvízcsatornába, 

anélkül, hogy előtte ne tájékoztatta volna a szennyvíz 
ártalmatlanításért felelős illetékes hivatalt. Ne használja 
újból az üres tartályokat.
Hatás:
A hatás szokásos organizmusoknál 5 %-os szerves 
talajszennyeződés mellett 400 PPM mésztartalmú vízzel 
lett demonstrálva, kivéve, ha ez a címkéken másként lett 
megadva.
A termékre ható legfontosabb organizmusok*:
Human Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, HIV - 1 (AIDS 
Virus), Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, 
Salmonella choleraesuis, Enterococcus hirae, 
Trichophyton mentagrophytes (Fungi kórokozó), 
Escherichia coli, Herpes Simplex type 2 virus, Polio 1 
(macskavírus) 30 perces kontaktidő, Influenza A/Victoria 
(H3N2) Virus, *98 %-os talajmegterheléssel és 791 ppm 
mésztartalmú vízben a hatás tíz percen belül lett azon 
Staphylokokken ellen demonstrálva, amelyek aureus és 
szalmonellás megbetegedéseket okozhatnak.
Termékcsoportok (PT):  02

             Szemizgató hatású.  
             Gyermekek kezébe  
             nem kerülhet. Ha  
             szembe jut, bő vízzel  
             azonnal ki kell mosni  
             és orvoshoz kell  
             fordulni. Az anyagot  
             és az edényzetét 
megfelelő módon ártalmatlanítani kell. 
Az anyagot és az edényzetét megfelelő 
módon ártalmatlanítani kell.

Microgen-Europe B.V., 
Rokin 55, NL-1012 KK Amsterdam. 
Tel.: +31 205 214 – 777, 
Fax: +31 205 214 – 888

Gyártási tételszám:

0,5 l


