Biosanitizer S4
3-in-1
Ympäristöystävällinen erilaisten pintojen puhdistukseen ja
desinfiointiin soveltuva puhdistus- ja desinfiointiaine
Supertiiviste

3-in-1 puhdistaa, desinfioi ja poistaa hajut
ympäristöystävällinen
ei
sisällä
aldehydiä, klooria tai haihtuvia orgaanisia
yhdisteitä kustannustehokas voidaan
laimentaa tarpeen ja vaatimusten mukaan,
laajavaikutteinen tehoaa laajasti eri patogeeneihin, nopeavaikutteinen vaikutusaika 15 minuuttia, ei jäämiä ei jätä
pinnoille
aktiivijäämiä,
yhteensopiva
useimpien materiaalien kanssa mukaan
lukien alkoholiherkät pinnat, ei tarvitse
huuhdella nopeampi käyttää, hyväksytty
elintarvikkeiden
kanssa
kosketuksiin
joutuvien pintojen puhdistukseen ja
desinfiointiin

Biosanitizer S4

Sisältää
H2O:ta

Ympäristöystävällinen erilaisten pintojen puhdistukseen ja
desinfiointiin soveltuva puhdistus- ja desinfiointiaine
Supertiiviste
Ympäristöystävällinen

Laajavaikutteinen

Biosanitizer S4 ei sisällä alkoholia, aldehydiä,
biguanidia, klooria, fenolia, VOC-yhdisteitä (haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä) tai muita vaarallisia kemikaaleja
tai yhdisteitä.

Laajavaikutteinen teho vaatii liuoksen korkean
pitoisuuden ansiosta vain lyhyen vaikutusajan. 3-in-1koostumus puhdistaa, desinfioi ja poistaa hajut
samanaikaisesti

Taloudellinen

Käyttöohjeet

Koska tuote on supertiiviste, se alentaa
käyttökustannuksia. Erityistapauksissa Biosanitizer
S4:ää voidaan ruiskuttaa tai jopa käyttää yhdessä
Saniswissin kuivapyyhkeiden kanssa.

Mittaa käyttöliuoksen annos tarkasti käyttämällä
käytännöllistä 20 ml:n annostelupumppua ja 8 litran
ämpäriä. Pyyhi pinnat kostealla liinalla. Pyri aina
pyyhkimään kaikki pinnat täydellisesti. Älä sekoita
tuotetta muiden puhdistusaineiden kanssa, jotta sen
mikrobiologinen teho ei heikkene.

Biosanitizer

Toimii erilaisilla
0,25
pinnoilla

2,5 ml

Käsittelyaika
997,5 ml

1–15 min

Monipuolinen
Vaahtoamaton, joten huuhtelua ei tarvita. Biosanitizer
S4 on testattu automaattisissa puhdistuskoneissa, kun
suurten alueiden desinfiointi on tarpeen ja
puhdistusaine
saattaa
joutua
kosketuksiin
elintarvikkeiden kanssa.

Biosanitizer S4:n (S = surfaces, pinnat)
perusajatus on sama kuin Saniswissin
ympäristöystävällisessä
desinfiointiainetuotesarjassa. Se on puhdistusliuostiiviste, joka sopivan laimennuksen jälkeen toimii tehokkaasti
kaikilla pinnoilla. 3-in-1-koostumus
samanaikaisesti puhdistaa, desinfioi ja
poistaa hajut tutkimuspöydistä ja
hoitokärryistä, tuoleista ja pöydistä,
lattiasta ja seinistä jne. Huuhtelu ei ole
tarpeen. 5 litran kanisterissa toimitettavasta tiivisteestä saadaan laimennettuna 2 000 litraa käyttövalmista
liuosta. Tiiviste vähentää ympäristövaikutuksia ja säästää säilytystilaa.
Biosanitizer S4:ssä teho ja kustannustehokkuus ovat täydellisessä tasapainossa taisteltaessa sairaalainfektioita vastaan kaikissa sairaaloiden
tiloissa (esimerkiksi osastoilla, tehohoitoyksiköissä ja leikkaussaleissa).

5 000 ml:n kanisteri
tuotekoodi 132078

Noudattaa EU:n EN-standardeja

hana

mitta-astia

tuotekoodi 132007

tuotekoodi 132032

Bakterisidinen teho standardin EN
1040 mukaan (0,25 % 5 min) mukaan
lukien s. aureus ja p. aeruginosa, EN
1276 (0,25 % 5 min), mukaan lukien
s. aureus, p. aeroginosa ja e. hirae. EN
13697 (0,25 % 15 min) mukaan lukien
e. coli, s.aureus, p. aeruginosa ja e.
hirae.

Jestisidinen teho standardin EN 1275
mukaan (0,25 % 5 min) mukaan
lukien c. albicans, EN 13624 (0,25 %
15 min) mukaan lukien c. albicans, EN
13697 (0,25 % 15 min) mukaan lukien
c. albicans
Mykobakteerinen aktiivisuus
polyoomaviruksia vastaan
• M. tuberculosis hominis
(0,25 % 15 min)

Virus, seuraavasti:
• HBV (0,25 % 1 min)
• HIV (0,25 % 15 min)
Koostumus
Didekyylimetyyliammoniumkloridi (CASnro 7173-51-5: 3,5 % m/m), N-(3aminopropyyli)-N-dodekyylipropaani-1,3diamiini. (CAS-nro 2372-82-9: 5,5 % m/m),
ioniton pinta-aktiivinen aine, EDTA, suola,
allergisoivia aineita sisältämätön kevyt
metsän tuoksuinen hajuste.

Biosidi
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