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Actichlor Plus Preparat dezynfekcyjny o właściwościach
myjących 150szt.
 

Cena: 99,00 pln

Opis słownikowy

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Actichlor Plus jednofazowe tabletki chlorowe do mycia i dezynfekcji

Właściwości:

- posiada dobre właściwości myjące dzięki zawartości specjalnych tenzydów nieulegających utlenieniu przez chlor
- szybko i całkowicie rozpuszczalne tabletki musujące
- szerokie spektrum działania obejmujące bakterie, prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), grzyby i wirusy (łącznie z wirusami
Polio, Adeno, HBV, HCV, HIV)
- zawiera aktywny chlor
- niskie stężenie użytkowe, niski koszt roztworu
- stabilne połączenie tenzydu z substancją aktywną, długi okres trwałości
- możliwość jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni, oszczędność czasu i pracy
- przetestowany wg metodyki PZH i IGiChP
- pozwolenie MZ nr 2791/05 na obrót produktem biobójczym

Obszar zastosowań:

- powierzchnie bezdotykowe - TAK
- powierzchnie zanieczyszczone substancją organiczną - TAK
- sanitariaty - TAK
- sprzęt (basen, kaczka) - TAK
- zakłady żywienia zbiorowego, kuchenki oddziałowe, kuchnie - TAK
- rozlana krew, wydzieliny, wydaliny - TAK

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- Clostridium difficile - TAK
- H5N1, A/H1N1 - TAK
- Norowirusy - TAK
- TBC - TAK
- HBV, HCV, HIV - TAK
- przedmioty przez zanurzenie - TAK

Opakowanie: 150 tabl.
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