СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ДЕЗИНФЕКЦИЈА

BUDENAT® AZID PLUS D 587

Кисело средство за чистење со дезинфекција

Подрачје на примена

Предности/особини на производот

■ За сите области каде што има санитарии, влага и базени како и за
сите области кај коишто е потребна комбинација од дезинфекција и
решение за бигорот

■ Ефикасна дезинфекција и решение за бигорот во еден работен чекор

■ Може да се применува на сите материјали, подови и површини што се
отпорни на киселини како писоари, тоалети, мијалници и плочки

■ Наведено во VAH и RK

Компатибилност со материјалот

Ефикасност

■ Погодно само за материјали отпорни на киселина

■ Бактерии вклучувајќи МРСА и габи

■ Брза делотворна дезинфекција без долго време на чекање

■ Без проблем раствора бигор, наслаги од урина, нечистотија и
остатоци од сапун

■ Не е погодно за алуминиум, лакирани површини, акрилно стакло и
емајл чувствителен на киселина

Технички податоци
pH-вредност

0-0,5

Боја на производот

безбојна до светлорозова

Сад*

1 l Шише
5 l Сад

* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите.
Разговарајте со советникот за клиенти.

www.buzil.com

СРЕДСТВО ЗА ЧИСТЕЊЕ СО ДЕЗИНФЕКЦИЈА

BUDENAT® AZID PLUS D 587

Кисело средство за чистење со дезинфекција
Примена и дозирање

Напомена

Прво се отстранува грубата нечистотија од површината. Пред да се
нанесе, површините треба да се навлажнат со ладна вода. Потоа
препорачуваме соодветна постапка на влажно бришење. Се остава да се
исуши или се плакне по истекот на времето за дејство.

Избрани дозирања и времиња за дејствување за
површинска дезинфекција:
Бактерии и габи

Користете ги биоцидите безбедно. Секогаш ја прочитате етикетата и
информациите за производот пред употреба.
Површините што доаѓаат во допир со прехранбени продукти или кожа,
по дезинфекцијата треба да се исплакнат со вода за пиење. Да се
земе производ што случајно се одобрува со материјал што врзува
течност (песок, диатомична земја, универзален сврзувач). Да не се
дозволи производот да продре неразреден во канализација или води.
Испразнетите пакувања двапати да се исплакнат со вода и да се однесат
на рециклирање. Рок на траење по отворањето: 9 месеци. A температура
за складирање 5 - 25 ° C е препорачливо.
100 g содржат: 2,50 g дидецилдиметиламониум хлорид, 4,00 g
алкилдиметилбензиламониум хлорид, 0,96 g млечна киселина.

Дополнителни производи

Целни организми

Концентрација изложеност

Бактерицид и левурицид
(список VAH/EN 13697)

5,0 %
1,0 %

15 мин. (N)
240 мин. (N)

(H) Тестирано под високо оптоварување – вредностите важат и за лесно извалкани површини
(N) Тестирано под ниско оптоварување – вредностите важат само за претходно исчистени
површини

Budenat® Intense D 443 - Високо ефикасно средство за чистење со
дезинфекција
Budenat® Rapid D 444 - Алкохолно средство за брза дезинфекција спремно
за употреба
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Алкохолни крпи за брза дезинфекција
Budenat® Alkasept D 445 - Средство за чистење со дезинфекција со висока
алкалност

Напомени за опасност
H290
H314
H400
H411

Може да биде корозивен за метали.
Предизвикува тешки изгореници на кожата и оштетувања на
очите.
Многу токсично по живиот свет во водата.
Токсично по живиот свет во водата со долготрајни последици.

Дополнителните безбедносни напомени погледнете ги во безбедносниот
лист Budenat® Azid Plus D 587 на www.buzil.com.
GISBAU-код: GD 40
Број на производот*:
D587-0001
D587-0005
* Напомена: Имајте ја предвид делумно ограничената меѓународна достапност на производите. Разговарајте со советникот за клиенти.
Податоците во нашите информации за производот се засноваат на нашите искуства и грижливите истражувања и му соодветствуваат на нашето денешно ниво на знаење. Сепак, не може да ги
провериме во детали различните услови на обработка, како и објектните и материјалните услови, ниту, пак, да влијаеме врз нив. Според тоа, можеме да дадеме општи упатства за обработка
во информациите за производот. Затоа, квалитетот на работата зависи од стручната проценка на објектот и обработка од страна на корисникот. Во случај на сомнеж, тој е должен секогаш да ја
проверува компатибилноста на материјалот што треба да се третира со производот Buzil на незабележливо место или да побара технички совет. Одговорност за нецелосни или неточни информации
во нашиот информативен материјал постои само во случај на груба грешка (намера или голема небрежност); сите побарувања што произлегуваат од Законот за одговорност за производи остануваат
непроменети. Со оваа информација за производот, сите претходни информации за производот ја губат својата важност.
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