TECHNICKÝ LIST

disiCLEAN WASHER
disiCLEAN WASHER je tekutý dezinfekčný prostriedok k okamžitému použitiu pre rýchlu dezinfekciu pračiek, prádla
v domácnostiach , školstve, hoteliérstve a reštauráciách , zdravotníctve, športového aj outdorového oblečenia ,
neoprénov a pod. Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírovým a protiplesňovým
účinkom ( pri nízkom zaťažení až 7 dní) bez negatívnych vplyvov na akékoľvek ošetrované materiály
( sklo,drevo,kov,plast papier, textil, guma ). Výborne odstraňuje pachy a baktérie aj pri praní vo vode s teplotou len
20°C . Je možné ho použiť pre ručné pranie aj pre pranie v práčke.
Vlastnosti: disiCLEAN WASHER je nehorľavý, nepoškodzuje žiadne materiály a nespôsobuje koróziu . Neobsahuje
chlór, alkohol, aldehydy , lúh, formaldehyd, fenoly ani žiadne ťažké kovy . Čas potrebný pro biocídny účinok je 15
minút alebo do zaschnutia , pre baktericídny , virucídny a mykobaktericídny 60 minút . Pri bežnom používaní nehrozí
nebezpečie pre septiky.
Návod na použitie:
Dezinfekcia práčky : Pri prvom dezinfikovaní najskôr vystriekajte disiCLEAN WASCHERom vnútro práčky , zásobník
na pracie prášky a všetky dostupné miesta a necháme pôsobiť 60 minút. Potom nalejte disiCLEAN WASCHER do
zásobníka na prádlo a pustite pračku na prázdno. Pokiaľ bola práčka silne znečistená môže sa po prvej aplikácii
uvoľniť len časť biologických nánosov. V takom prípade zápach z pračky môže zosilnieť , proces treba zopakovať .
Následne odporúčame preventívne pridávať do každého tretieho prania disiCLEAN WASCHER.
Dezinfekcia povrchov a pranie odevov ,textílií a neoprénov : Pre odstránenie ťažko odstrániteľných pachov ( napr.:
poťahy, detské autosedačky , pracovné odevy, tašky a pod.) a povrchov , postupujeme nasledovne. Čistený podklad
najskôr nastriekame disiCLEAN WASCHERom a necháme pôsobiť 60 minút . Pri hrubých a veľmi pórovitých
materiáloch (napr.: neoprén, penové podložky a pod.) pridáme disiCLEAN WASCHER do vody , namočíme ich
a necháme 60 minút pôsobiť . Potom vyperieme ručne alebo v práčke s pridaním disiCLEAN WASCHERu . Dávkujeme
spolu s pracím prostriedkom do zásobníka práčky a perieme bežným spôsobom . Pri pravidelne praných materiáloch
perieme bez predošlého nastriekania alebo namáčania. disiCLEAN WASCHER nijako nepoškodzuje materiály , je
vhodný na všetky druhy textílií a nepoškodzuje farbu ani kvalitu materiálu .
Dávkovanie : Pre baktericídny a fungicídny účinok dávkujeme v pomere 40 ml disiCLEAN WASCHERu /
10 litrov
vody / jedno pranie. Pre virucídny a mykobaktericídny účinok dávkujeme v pomere 350 ml disiCLEAN WASCHERu
/10 litrov vody / jedno pranie.
Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Obsahuje: menej ako 5% neiónových povrchovo aktívnych látok , parfum.
Účinná látka: Alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,15 g/100 g
Skladovanie :
Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením
a mrazom.
Upozornenie:
Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím.
Prípravok používať len na určený účel. Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.
Dátum expiráce: 36 mesiacov od dátumu výroby.
Reg.číslo : bio/1748/D/16/CCHLP
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