
Tekutý dezinfekčný prípravok na báze
kombinovaného účinku alkoholov a KAS, vhodný k
rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov.

desprej®  new

Výhody
Pripravený ihneď na použitie

Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt

Vhodný na dezinfekciu ťažko dostupných miest

Dobrá materiálová znášanlivosť

Kompatibilný s utierkami wettask a schülke wipes

Oblasť použitia:
desprej® new je vhodný na rýchlu dezinfekciu malých plôch
a povrchov v zdravotníckych zariadeniach, kozmetických,
pedikérskych a tatoo salónoch, �tness a wellness centrách
(stoly, stolíky, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky a pod.). Obzvlášť
vhodné pre oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok
je vhodný všade tam, kde je potreba rýchlo a zároveň účinne
dezin�kovať, ako napr.:
• Povrchy v blízkosti pacientov
• Kontaktné plochy
• Vyšetrovne
• Operačné stoly a okolité povrchy
• Jedálenské stoly a pracovné plochy

Účinnosť:
Baktericídny, plne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny,
fungicídny.

Návod na použitie:
desprej® new sa neriedi a aplikuje sa koncentrovaný pomocou
postreku, prípadne rozotretím. Dbajte na rovnomerné nanesenie
prípravku (rozotrieť utierkou) a nechajte pôsobiť po dobu
expozície. Prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí
doby expozície jednorázovou utierkou. Nevhodný na materiály
citlivé na alkohol (plexisklo, akryláty, lesklé plasty).

Rýchly
účinok

Zloženie:
100 g prípravku obsahuje nasledujúce účinné látky:
           • 45 g Ethanol
           • 30 g Isopropanol
           • 0,025 g Didecyldimethylammonium chloride

Zvláštne upozornenie:
Určené pre profesionálny                        trh. Nemiešajte s inými produktami.  
Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí
prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a para. Nevdychujte
aerosól. Povrchy, ktoré majú prísť do styku s potravinami,
je nutné po dezinfekcii umyť čistou vodou. Chráňte pred
teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným plameňom a
inými zdrojmi vznietenia. Zákaz fajčenia. Skladovať v uzatvorených
obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmiva,
potravín a priameho slnečného žiarenia. Teplota skladovania: 
-10 až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje
alkohol (plexisklo, akryláty, lakované povrchy).

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím 
si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.  

Balenie:
500 ml

Typ prípravku
Biocídny prípravok

  

Životné prostredie:
Spoločnosť schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a
bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu,
hospodárne a pri dodržaní vysokých štandardov kvality.

Distribútor:

HLS Body s.r.o.    Tel.č.: +421 911 965 062, +421 911 628 215 Web: www.hls-body.sk 
Družstevná 486/69, 916 01 Stará Turá  E-mail: hls-body@hls-body.sk

  


