
Desinfioiva yleispuhdistusaine
KW Desall
Käyttötarkoitus
Tehokas desinfioiva yleispuhdistusaine pintojen ja kalusteiden päivittäiseen desinfioivaan puhdistukseen
korkean hygienian vaativissa tiloissa.

- saniteettitilat ja sosiaalitilat sekä kylmät saunanlauteet.
- keittiön erilaiset pinnat ja laitteet
- uimahallit, kylpylät, lattiakaivot, viemärit- liikuntasalit, voimisteluhallit
- sairaalat, leikkaus- ja toimenpidetilat- desinfioi bakteereita, sieniä, itiöitä, viruksia
- poistaa hajuja ja värjäytymiä

Miedon tuoksuisena sopiva myös elintarviketiloihin.
Suoraan elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat huuhdeltava aina.
Ominaisuudet
Kirkas, väritön hieman kloorinhajuinen neste.
Sisältää
Anionisia tensidejä, fosfaattia < 5%
Sisältää myös: kloramiini-T, hajusteita
pH tiivisteessä 8,9, käyttöliuoksessa 8,5
Tuote on biologisesti hajoava.
Käyttöohje
Annostele kylmään tai haaleaan veteen. Päivittäinen ylläpitosiivous 100-200 ppm.
Pintojen desinfioiva puhdistus 500-1000 ppm.
Eritetahradesinfektio 5000 ppm (1-vaiheinen). Hajunpoisto: laimentamattomana

KW Desallin tehoaine tuhoaa tutkitusti yleisimmät patogeenit (bakteerit, virukset, sienet) 5000 ppm annostuksella, vaikutusaika 30-60
min. Myös erittäin vastustuskykyiset itiöt tuhoutuvat kun aktiivikloorin pitoisuus on 10000 ppm (1:1 laimennus)
Laimentamattoman tuotteen aktiiviklooripitoisuus on n. 22000 ppm heti valmistuksen jälkeen ja ylittää 20000 ppm vielä 1 vuoden
varastoinnin jälkeen huoneenlämmössä ja auringolta suojattuna.
Ainoastaan ammattikäyttöön
Huom.
Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa. Ärsyttää silmiä ja ihoa. Ei saa sekoittaa muiden puhdistusaineiden kanssa.
Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaimia, jos roiskevaara. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Pakkauskoot
10 x 1 L, 181671, 3 x 5 L, 181675
Jätteiden käsittely
Tyhjät muovipakkaukset voidaan hävittää polttamalla, kuljetuspakkaukset joko polttamalla tai pahvinkeräykseen.
Varastointi Suojattava auringonvalolta ja kuumuudelta.
Valmistusmaa Suomi
Säilyvyys: 2 v pakkauspäivästä
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Käyttökohteet/työmenetelmät

Aktiivikloori-
pitoisuus

KW
Desall

Vesi
(1 L)

KW
Desall

Vesi
(5 L)

100 ppm/ 0,01% 5 ml 995 ml 25 ml 4975 ml

200 ppm/ 0,02 % 10 ml 990 ml 50 ml 4950 ml

500 ppm/ 0,05 % 25 ml 975 ml 125 ml 4875 ml

1000 ppm/ 0,1 % 50 ml 950 ml 250 ml 4750 ml

5000 ppm/ 0,5 % 250 750 ml 1250 ml 3750 ml


