Biosanitizer L
4-in-1
Ympäristöystävällinen pyykinpuhdistus- ja desinfiointiaine
Tiivisteenä

4-in-1 puhdistaa, valkaisee, desinfioi,
poistaa hajut, yleiskäyttöinen soveltuu
erinomaisesti kaikille materiaaleille ja
väreille, ympäristöystävällinen ei sisällä
alkyylifenolietoksylaatteja,
EDTA:ta,
NTA:ta eikä fosfaattia, kustannustehokas
jopa 500 kg pyykkiä voidaan käsitellä 5
kg:llä jauhetta, tehokas matalista
lämpötiloista
30 °C:sta
lähtien,
turvallinen, testattu VAH:n ja DVV/RKI:n
suuntaviivojen mukaisesti, tappaa 99 %
mikrobeista.

Biosanitizer L

Sisältää
H2O:ta

Ympäristöystävällinen pyykin puhdistus- ja
desinfiointiaine tiivisteenä

Tappaa 99 % mikrobeista
Saniswiss Biosanitizer L toimii kankaita säästäen
30 °C:n lämpötilasta lähtien, ja 60 °C:n lämpötilasta lähtien se tappaa 99 % patogeeneistä,
kuten bakteerit, hiivat, tuberkuloosibakteerit ja
virukset (BPV) VAH- ja DVV/RKI-suuntaviivojen
mukaisesti.
Yleiskäyttöinen
Tuotteen erityisen koostumuksen ansiosta pyykki
on tahratonta, puhdasta ja hajutonta, eikä siinä ole
taudinaiheuttajia. Tuote soveltuu ihanteellisesti
puuvillalle ja polyesteri-puuvillasekoitteille niin
valkoiselle kuin värilliselle pyykille. Biosanitizer L
soveltuu kaikkiin pesu- ja konejärjestelmiin sekä
pehmeälle että kovalle vedelle. Se soveltuu myös
automaattisiin annostelujärjestelmiin.

Tavanomaiset pyykinpesuaineet eivät ole
desinfiointiaineita. Kontaminoituneet liinavaatteet aiheuttavat huolta sairaalaympäristöjen lisäksi myös muualla. Vanhainkodeissa,
hoivakodeissa, lastentarhoissa, hammaslääkärien ja muiden lääkärien vastaanottotiloissa ja
muissa vastaavissa tiloissa on huolehdittava
siitä,
ettei
ristikontaminaatiota
pääse
tapahtumaan
liinavaatteiden
välityksellä.
Saniswiss on kehittänyt uuden, kertaheitolla
toimivan jauhemaisen pesuaineen, joka
soveltuu sairaaloiden,
vanhainkotien ja
ruokapalveluiden
tekstiilien
hygieeniseen
pesuun matalassa lämpötilassa. Matalissa
lämpötiloissa pestäessä Biosanitizer L:n
lyhyemmät pesuajat, pienempi vedenkäyttö ja
energiansäästö mahdollistavat konkreettiset
kustannussäästöt. Tekstiilien hygieeniseen
pesuun suunniteltu Biosanitizer L toimii jopa
30 °C:n lämpötilassa, valkaisee tekstiilit
turvallisesti ja poistaa epämiellyttävät hajut. Se
sisältää ainutlaatuisen sekoituksen tehokkaita
entsyymejä sekä aineosia ja pesuaineita
korkeina pitoisuuksina ja se pesee liinavaatteet
puhtaammiksi ja kirkkaammiksi. Se soveltuu
sekä valkoisille että värillisille kankaille,
synteettisille materiaaleille ja tekstiileille, joiden
hygieniavaatimukset ovat korkeat. Biosanitizer
L estää bakteerien ja muiden patogeenien
leviämisen kangasmateriaalien välityksellä.

4-in-1
Biosanitizer L puhdistaa, valkaisee, desinfioi ja
poistaa hajut samanaikaisesti. Perustuen pyykin
likaisuuteen Biosanitizer L tarjoaa kustannustehokkaan puhdistuksen tappaen samalla
patogeenit.
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Hygieenisen tehon saavuttamiseksi: 6 g/l, 60 °C, 15 min
(suhde vesi:kangas 1:5)

Entsymaattinen
Sisältää
runsaasti
aktiivisia
emäksenkestäviä
entsyymejä, jotka irrottavat proteiinipohjaisia tahroja.
Biosanitizer L poistaa tehokkaasti valkaistavia tahroja
alhaisessa lämpötilassa (30 °C:n lämpötilasta lähtien).

Silitysominaisuudet
Tuotteen
koostumus
sisältää
innovatiivista
luonnonsaippuaa,
joka
parantaa
kankaan
käsiteltävyyttä silitettäessä.

5 000 g:n astia
tuotekoodi 132038

Noudattaa EU:n EN-standardeja, testattu VAH- ja DVV/RKI-suuntaviivojen mukaisesti
Bakterisidinen, fungisidinen
tuberkulosidinen ja virusidinen (5 g/l
<15 min 60 °C, suhde 1:5) VAH- ja
DVV/RKI-suuntaviivojen mukaisesti

Koostumus
<5 % polykarboksylaatteja, fosfonaatteja Se ei sisällä alkyylifenolietoksylaatteja,
sekä anionisia ja ionittomia pinta-aktiivisia EDTA:ta, NTA:ta tai fosfaattia. COD-arvo:
aineita.
5–15 %
saippuaa
ja 449,878 mg/kg. pH (1 %): 10,9.
happivalkaisuainetta.
Sisältää
myös
entsyymejä, karbonaatteja, silikaatteja,
stabilointiaineita,
dispergointiaineita,
valkaisuaktivaattoria, hajustetta ja optista
kirkastetta. Biosanitizer L:n pinta-aktiiviset
aineet ovat pinta-aktiivisten aineiden
biohajoavuudesta annetun Euroopan
unionin direktiivin EU648/2004 mukaisia.
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