
    

  

 

                       

 

 

DES +72 

Overfladedesinfektionsmiddel med 

tensid 

Anvendelsesområde 

DES +72 er et flydende ætanolbaseret overfladedesinfektionsmiddel. Alkoholindholdet er ca. 75 

vol%. Det anvendes i koncentreret form for effektivt at forebygge og forhindre mikrobiologisk 

smittespredning (bakterier, svampe, virus) via overflader. Tilsætningen af tensid 

(afspændingsmiddel) øger alkoholens kontakt med overfladen.  

pH 6-9.  

Produktet er velegnet til overflader kontamineret med kropsvæsker, blod osv., dvs. snavsede 

overflader  

 

Produktfakta 

Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og visse virustyper.  

 

 

EN 13624 Candida albicans, Aspergillus brasiliensis  

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

Enterococcus hirae  

  

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae   

 Escherichia coli  

 Candida albicans  

 



    

  

 

EN 16615  Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae  

Candida albicans  

 

 

EN 1276 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae   

 Escherichia coli  

 

EN 1650 Candida albicans, Aspergillus brasiliensis  

 

Desuden er produktet testet og har effekt mod flere indhyllede og ikke-indhyllede virus i henhold 

til EN 14476: 

 

EN 14476 Murin noro   snavsede betingelser 

 BVDV (surrogat for Hepatitis C) rene betingelser 

 Vaccinia   rene betingelser 

 

 

Art.-nr. 17230001  Antal pr. karton: 12* 1 l  1 liter flaske med klikhætte 

Art.-nr. 17239300  Antal pr. karton: 24* 300 ml  300 ml flaske med 

klikhætte 

Art.-nr. 17230005 Antal pr. karton: 2* 5 l  5 liter dunk med hætte 

 

Brugsanvisning  

Ved svær tilsmudsning skal den overflade, der skal desinficeres, først aftørres med en klud påført 

rengøringsmiddel.  Sprøjt en rigelig mængde desinfektionsmiddel på overfladen, der skal 

desinficeres, fordel omhyggeligt, og bearbejd derefter overfladen med en ren aftørringsklud eller 

fnugfrit papir. Hvis overfladen er mindre, kan desinfektionsmidlet påføres aftørringskluden.  Det 

er vigtigt, at overfladen er fugtig i hele virkningsperioden, mindst 1 min., generel virkningstid 1-5 

minutter. Overfladen skal lufttørre. Brug beskyttelseshandsker for at forhindre udtørring af 

huden. 

 

Håndtering af produkt og emballage 

Opbevaringstemperaturen bør ligge mellem -20 og +30 grader. 

Tom og skyllet emballage skal sorteres som "plastemballage". 



    

  

 

 

Indhold 

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, tensid 

 

Opbevaring og holdbarhed 

3 års holdbarhed i uåbnet emballage. 12 måneder efter åbning. 

 

 

 

  


