DEZINFICĒJOŠS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

BUDENAT® ALKASEPT D 445

Dezinficējošs, ļoti sārmains

Lietošanas zona

Produkta priekšrocības/īpašības

■ Ideāls izmantošanai pārtikas zonā

■ Tīrīšana un dezinfekcija vienā solī

■ Par visām sārmizturīgajām virsmām un grīdām

■ Stirpa eļļas un tauku atbrīvošanas spēja
■ Iekļauts VAH un IHO sarakstos

Materiāla panesamība

Iedarbīgums

■ Piemērots virsmām, kas ir izturīgas pret sārmu, un grīdām (ieteicams pirms
sākotnējās lietošanas pārbaudīt saderību ar lietojumprogrammu risinājumu
nelielā neuzkrītošā vietā)

■ Baktērijas, ieskaitot multirezistento zelta stafilokoku, un sporu veidotāji,
raugi, sēnītes, apvalkotie vīrusi un neapvalkotie vīrusi (virucīds)

■ Atkarībā no koncentrācijas var tikt bojātas alumīnija, linoleja, akrila stikla
vai polimēra pārklājuma virsmas

■ Pārbaudīts saskaņā ar EN 13697, EN 13704, EN 14476

■ PVC materiālu krāsas izmaiņas nevar izslēgt

Tehniskie dati
pH vērtība

13

Produkta krāsa

no bezkrāsaina līdz dzeltenīgam

Iepakojumi*

1 l Pudele
10 l Kārba

* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu
konsultantu.

www.buzil.com

DEZINFICĒJOŠS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS

BUDENAT® ALKASEPT D 445

Dezinficējošs, ļoti sārmains
Lietošana un dozēšana

Lūdzu, ņemiet vērā

Vispirms no virsmas notīriet lielos netīrumus. Pēc tam iesakām pielietot
piemērotu mitrās tīrīšanas metodi. Ļaujiet nožūt vai pēc iedarbības laika beigām
noskalojiet.

Virsmu dezinfekcijas līdzekļa izvēlētās devas un iedarbības laiks:
Baktērijas un sēnītes

Biocīdos produktus izmantot uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasīt
etiķeti un produkta informāciju.
Virsmas, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem vai ādu, pēc dezinfekcijas
ir jāskalo ar dzeramo ūdeni. Ja līdzeklis nejauši ir izlijis, savāciet to, izmantojot šķidrumus uzsūcošu materiālu (smiltis, diatomītu, universālu saistvielu).
Raugiet, lai līdzeklis neatšķaidītā veidā nenokļūtu kanalizācijā vai ūdenstilpēs.
Tukšos iepakojumus divas reizes izskalojiet ar ūdeni un nododiet atkārtotai pārstrādei. Atvērti iepakojumi jāizlieto 9 mēnešu laikā. Uzglabāšanas temperatūra
ir no 5 līdz 25 ° C ieteicams.
100 g sastāvā ir: 6,90 g didecildimetilamonija hlorīds.
Inventarizācijas numurs: LV08082016/6217

Papildinošie produkti

Mērķa organismi

Koncentrācija Iedarbības laiks

Baktericīdi un levurocīdi
(VAH saraksts/EN 13697)

1,0 %

30 min. (H)

Listērijas un salmonellas (EN 13697)

3,0 %

5 min. (H)

Sporu veidošanās/sporicīdi (EN 13704)

5,0 %

60 min. (N)

Sēnītes/fungicīdi (EN 13697)

4,0 %

15 min. (H)

Vīrusi
Mērķa organismi

Koncentrācija Iedarbības laiks

Apvalkoti vīrusi/ierobežoti virucīdi
(RKI/DVV vai EN 14476)

4,0 %

60 min. (H)

Neapvalkoti vīrusi/virucīdi
(RKI/DVV vai EN 14476)

4,0 %
5,0 %

30 min. (N)
60 min. (H)

Noteikti neapvalkoti vīrusi
Rotavīruss (RKI/DVV vai EN 14476)

3,0 %

15 min. (N)

Noteikti neapvalkoti vīrusi
Norovīruss (RKI/DVV vai EN 14476)

2,0 %
2,0 %

5 min (N)
15 min (H)

Noteikti neapvalkoti vīrusi
Pikornavīruss (RKI/DVV)

5,0 %

30 min. (H)

Noteikti neapvalkoti vīrusi
Papovavīruss/poliomavīruss(RKI/DVV)

2,0 %

30 min. (H)

Budenat® Acute D 441 - Šķidrs koncentrāts virsmu dezinfekcijai
Budenat® Intense D 443 - Augstas efektivitātes dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis
Budenat® Rapid D 444 - Lietošanai gatavs alkoholu saturošs ātrās dezinfekcijas
līdzeklis
Budenat® LM D 447 - Neitrāls dezinfekcijas līdzeklis
Budenat® Azid Plus D 587 - Skābs dezinficējošs tīrīšanas līdzeklis
Budenat® Protect Hand D 807 - Lietošanai gatavs alkoholu saturošs roku
dezinfekcijas līdzeklis
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Alkoholu saturošas salvetes ātrai dezinfekcijai

Brīdinājuma uzraksti
H290
H314
H335
H400
H412

Var kodīgi iedarboties uz metāliem.
Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
Ļoti toksisks ūdens organismiem.
Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Citus drošības norādījumus skatiet Budenat® Alkasept D 445 drošības datu lapā
vietnē www.buzil.com.
GISBAU produkta kods: GD 40
Artikula numurs*:
D445-0001R3
D445-0010R3

(H) Testēts, pakļaujot lielai slodzei, – vērtības attiecināmas arī uz viegli netīrām virsmām
(N) Testēts, pakļaujot mazai slodzei, – vērtības attiecināmas tikai uz iepriekš notīrītām virsmām
* Norāde: Lūdzu, ņemiet vērā produktu ierobežoto starptautisko pieejamību. Sazinieties ar savu klientu konsultantu.
Mūsu produktu informācijā ietvertie dati balstās mūsu pieredzē un rūpīgos pētījumos un tie atbilst pašreizējam zināšanu stāvoklim. Tomēr mēs nespējam pārbaudīt un ietekmēt visus atšķirīgos lietošanas paradumus
un priekšmetu un materiālu īpatnības. Tādēļ produktu informācijā varam norādīt tikai vispārējus lietošanas norādījumus. Līdz ar to darba kvalitāte ir atkarīga no objektu profesionālā izvērtējuma un apstrādes veida.
Šaubu gadījumā lietotājam jāpārbauda apstrādājamā materiāla saderība ar Buzil produktu, uzklājot to neuzkrītošā vietā, vai jākonsultējas par produktu tehnisko lietojumu. Atbildība par nepilnīgu vai nepatiesu
informāciju mūsu informatīvajā materiālā pastāv tikai rupjas kļūdas gadījumā (ļaunprātība vai rupja nolaidība), jebkādas prasības, kas izriet no likuma par produktu atbildību, paliek neskartas. Ar šo publicētu produktu
informāciju spēku zaudē visa agrāk publicētā produktu informācija.
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