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DAX Ytdesinfektion 75
Ytdesinfektion

DAX Ytdesinfektion 75 är en färdig brukslösning avsedd för desinfektion av synligt rena, släta ytor och är effektiv mot
bakterier, svamp och olika typer av virus som t.ex Corona, HIV, Hepatit B och C samt vissa nakna virus som
Adenovirus och Murine Norovirus. Den verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) 30 sek
EN13697 (baktericidal effekt) 5 min
EN13624 (jästicidal effekt) 30 sek, (fungicidal effekt) 15 min
EN13697 (jästicidal effekt) 60 sek
EN14476 (höljeförsedda virus, Adenovirus, Murine Norovirus) 30 sek
EN14348 (mykobaktericidal effekt) 60 sek
Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Användningsområde

Lämplig för ytdesinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården eller inom livsmedelssektorn.

Produktegenskaper

75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. Corona, HIV, Murine
Norovirus och Adenovirus.

Bruksanvisning

Används på ytor som tål alkohol. För avdödande effekt krävs direktkontakt med mikroorganismerna,
så avlägsna därför först damm, smuts och allt organiskt material. Vanligt rengöringsmedel kan
användas.
Gör så här:
1.
Rengör ytan med vanligt rengöringsmedel om den är synligt smutsig.
2.
Spruta rikligt på den rengjorda ytan alternativt dränk in en torkduk med outspädd vätska.
3.
Bearbeta ytan upprepade gånger under minst 30 sek (se produktblad för kontakttider)
4.
Lämna ytan att lufttorka

Sammansättning

Aktiva ämen
Etanol

623 g/kg
ethanol, 63,7
g/kg propan2-ol

Förvaring

Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.

Tillverkningsland

DANMARK
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Förpackningsvolym / Transport krt.
Artikelnr.

Ytterligare
information

Artikelnr.

GTIN

GTIN (krt)

12 x 1 l

493-12

7331964004937

7331964904930

15 x 500 ml

492-15

7331964004920

7331964904923

sprayflaska

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiilto.se eller
genom att kontakta vår kundtjänst på info.klc.se@kiilto.com.
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