Biosanitizer aHP C
2-in-1
Ympäristöystävällinen, kuratiivinen,
annosteltava desinfiointiaine

Ympäristöystävällinen vesipohjainen, sisältää
aktiivista happea, monikäyttöinen useita
sovelluskohteita, luonnollinen muuttuu takaisin
vedeksi ja hapeksi, kuratiivinen tehostettu
koostumus, optimaalinen laaja-alainen teho
erilaisiin patogeeneihin, Saniswissin Automate
aHP -laitteilla ilmaan annosteltava, poistaa
hajuja ja jättää miellyttävän tuoksun

aHP-automaatilla ilmaan

H2O2-

Biosanitizer aHP C

kiihdytetty

Ympäristöystävällinen, kuratiivinen, aHPautomaatilla ilmaan annosteltava
desinfiointiaine

Ympäristöystävällinen

Kuratiivinen

Biosanitizer aHP C ei sisällä alkoholia, kvatteja,
biguanidia, aldehydiä, fenolia tai peretikkahappoa,
eikä se sisällä myöskään säilöntäaineita, haihtuvia
orgaanisia yhdisteitä (VOC) tai muita saastuttavia
aineita. Käytön jälkeen se muuttuu takaisin vedeksi
ja hapeksi ilman haitallisia sivuvaikutuksia ilmassa.

Tämä bHP:tä (kiihdytetty vetyperoksidi) sisältävä
koostumus on kehitetty käytettäväksi myös
epidemioiden aikana, jolloin on tarpeellista tehostaa
ilmateitse tapahtuvaa ja pintojen desinfektiota.

H2O2-kiihdytetty
Hoitava tuote sisältää 88 % puhdasta vettä ja <12 %
kiihdytettyä vetyperoksidia, ja se on käyttövalmista
ja stabiloitua. Se on kehitetty nimenomaan
käytettäväksi Automate aHP – ilmateitse tapahtuvan
desinfektiolaitteen kanssa, mikä mahdollistaa
tehokkaan käytön.
Sairaalainfektioita aiheuttavista patogeeneistä ja antibioottiresistenteistä bakteereista on tullut merkittävä terveydenhuollon
haaste.
Yhdessä
Automate
aHP
-laitteen kanssa Biosanitizer aHP C
mahdollistaa
tehokkaan
ilmateitse
tapahtuvan desinfektion.
Kyseessä on
desinfiointiaine, jonka vaikuttavana aineena
on
aHP
(aerosoloitu
vetyperoksidi).
Biosanitizer aHP C tehoaa laaja-alaisesti
ympäristössä esiintyviin patogeeneihin
esim. MRSA, Clostridium difficile -itiöt,
vankomysiiniresistentti enterokokki (VRE),
norovirus sekä muut gramnegatiiviset
bakteerit. Sen luonnollisia ainesosia ovat
aktiivinen happi ja puhdas vesi, joten se
desinfioi
ympäristöystävällisesti
ilman
jäämiä.

1 000 ml:n pullo

20 l:n kanisteri

tuotekoodi 132079

tuotekoodi 132080

Monikäyttöinen
Sovellusalueet ovat rajattomat. Tuotetta suositellaan
käytettäväksi mm. puhdastiloissa, elintarvike- ja
lääketeollisuudessa sekä sairaalaympäristössä, sillä
se ei jätä jälkeensä jäämiä ja käsittelyn jälkeen jää
miellyttävä tuoksu.

Optimaalinen
Tehon varmistamiseksi Biosanitizer aHP C -tuotetta
käytetään puhtaille pinnoille ja yksinomaan
Saniswissin Automate aHP -laitteen kanssa.

Aerosoloitua vetyperoksidia

Noudattaa EU:n EN-standardeja
Bakterisidinen teho NF T 72-281 standardin mukaan
• Staphylococcus aureus
• MRSA
• Aspergillus niger
• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Enterococcus hirae

Automate aHP
tuotekoodi 132006

Teho viruksia vastaan NF T 72-281 standardin mukaan
• Norovirus, Adenovirus
• Adenovirus

Jestisidinen, fungisidinen teho NF T
72-281 -standardin mukaisesti
• Candida albican
• Aspergillus niger
Tehoaa itiöihin NF T 72-281 standardin mukaisesti
• Bacillus subtilis

Koostumus
Biosidi, vaikuttava aine: kiihdytetty
vetyperoksidi 12 % (120 ml/l) EC = 231765-0
/
CAS
=
7722-84-1.
Vetyperoksidiliuos. Tuotetyyppi 2
(PT2), tarkoitettu ammattikäyttöön.

• Clostridium difficile•

Biosidi
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