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Bioseptol AMF płyn do dezynfekcji małych powierzchni - 5L
 

Cena: 66,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 5L

Producent Bioetanol AEG

Opis produktu
 

Preparat Bioseptol AMF to alkoholowy płyn służący do dezynfekowania małych powierzchni, również tych mających kontakt z
żywnością.

Płyn posiada właściwości odtłuszczające i zmywające.

Został dopuszczony do stosowania w obszarze medycznym.

 

Wykazuje działanie  wirusobójcze, bakteriobójcze, grzybobójcze, pratkobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy.

- Zgodnie z PN-EN 14476 dla środków stosowanych w obszarze medycznym - aktywność wirusobójcza i inaktywacja wirusa polio typu 1
i wirusa adeno typu 5 w warunkach czystych po 5 minutowym czasie kontaktu.

- Zgodnie z PN-EN 14348:2006 użyty w postaci nierozcieńczonej - działanie prątkobójcze i bójcze wobec prątków gruźlicy w czasie 5
minut.

- Według metodyki EN 1276:2010 - aktywność bakteriobójcza w próbie nierozcieńczonej w czasie 5 minut.

- Według badań metodą DF 02/03 dla preaparatów stosowanych poprzez spryskiwanie płyn działa bakteriobójczo i grzybobójczo w
czasie 5 minut.

 

Sposób użycia: 

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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Preparat jest gotowy do użycia bez rozcieńczania do stosowania w warunkach czystych.

Dezynfekowaną powierzchnię należy równomiernie zwilżyć płynem Bioseptol AMF np. używając ściereczki nasączonej preparatem i
pozostawić do wyschnięcia.

W przypadku dezynfekowania powierzchni mających kontakt z żywnością, po jej zdezynfekowaniu należy ją spłukać woda pitną.

 

Płynu nie stosować na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi lub gdy występuje nadwrażliwość na substancje czynna lub
substancje pomocnicze.

Pomieszczenia, w których dezynfekowano powierzchnie mogą być użytkowane gdy zaniknie charakterystyczny zapach preparatu
Bioseptol AMF.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego.

 

Składniki: 

100 g preparatu zawiera: 85,94 g alkohol etylowy 96%, 8,06 g propan-2-ol, 1,50 g chlorek didecylodimetyloamonu, kationowy środek
powierzchniowo czynny<5%.

Pojemność: 5L

Uwaga: termin ważności - 11.09.2022
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