PROSEPT® Floor – Šetrný a ekonomický koncentrát pre dezinfekciu a
čištenie veľkých, vodou umyvateľných povrchov.
Spektrum účinku / Expozičný čas
Baktericídny (1)

1% za 60 min.
2% za 15 min.

Kvasinkocídny (1)

1% za 60 min.
2% za 15 min.

Vírus hepatitídy B (2)

5% za 1 min.

Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti (2)

5% za 1 min.

Vírus chrípky A H3N2 (3)

1% za 15 min.

(1) štandardné metódy DGHM*, (2) Test antigénov HBs vrátane HIV, (3) norma RKI/DVV, *
povrchová skúška
Dezinfekčné prípravky používajte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie o
produkte uvedené na etikete a v príbalovom letáku.

PROSEPT® Floor
PROSEPT® Floor je koncentrát pre dezinfekciu veľkých umyvateľných
plôch. Dezinfekčný prostriedok je založený na kombinácii účinných látok
na bázi kvarterných amoniových zlúčenín, ich dôsledkom je vysoká
čistiaca účinnosť a široké spektrum účinnosti. Koncentrát PROSEPT®
Floor nemá žiadne lepivé účinky neni nutné ho dodatočne utierať vďaka
skoro bezozbytkovému vyschnutiu. Tento produkt neobsahuje žiadne
aldehydy a fenoly. Viečko s dávkovacou značkou na 20 ml, ktorá je
vyvinutá pre špeciálne koncentráty, uľahčuje manipuláciu a umožňuje
vysokú presnosť dávkovania pre praktickú a zároveň i ekonomickú a
ekologickú aplikáciu.

Dávkovanie
Koncentrácia
1% (= 0.5x Vrchnák =10 ml)
2% (= 1.0x Vrchnák =20 ml)

Koncentrát + Voda
10 ml+990 ml
20 ml+980 ml

Čas
60 min.
15 min.

Balenie
OD-011060

fľaša s objemom 2 l s odmerkou

Výhody pre vás
► Mimoriadne cenovo výhodný koncentrát

Mimoriadne cenovo výhodný koncentrát významne zníži Vaše
náklady na dezinfekciu.
► Dobrá kompatibilita materiálu

Prípravek je vhodný k dezinfekcii najrôznějších podlahových plôch a
vodou umyvateľných povrchov.
► Jednoduchá aplikácia

Objemy sú uvedené na viečku pre rýchle a jednoduché dávkovanie
dezinfekčných koncentrátov.

Váš miestny predajca
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