Product informatie: oppervlakte desinfectie

Alcoholvrije sneldesinfectie van Medische
hulpmiddelen en algemene oppervlakken op
basis van Quaternaire ammoniumverbindingen
in sproeivloeistof en tissues.

mikrozid® sensitive tissues
Onze pluspunten

Productgegevens

alcoholvrij
snel en breed werkingsspectrum
geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken
gebruiksklaar
als biocide genotificeerd bij het Ctgb

Samenstelling mikrozid® sensitive tissues:
100g vloeistof bevat: 0.26g Benzyl-C12-18alkyldimethylammonium Chloride, 0.26g
Didecyldimethylammonium Chloride, 0.26g C12-14-Alkyl
[(ethylphenyl) methyl] dimethylammonium, Chloride.
Chemisch-fysische gegevens:

Toepassingen
Voor de desinfectie van medische hulpmiddelen en
toebehoren [CE 0297] en algemene oppervlakken.
Bijzonder geschikt voor alcoholgevoelige oppervlakken
(waaronder plexiglas en ultrasoon toebehoren).

Microbiologische werkzaamheid
bacteriën
schimmels
virussen (waaronder HIV,HBV, rota, vaccinia)

Uiterlijk:
densiteit:
viscositeit:
temp. Stabiliteit:
pH waarde (20˚C):
vlampunt (tissues):

Helder, kleurloze vloeistof
ca. 0.998g/ml
<15 s.(DIN 53 211)
-5˚C tot +40˚C
ca. 6.0 – 8.0
<61˚C (DIN 51 755)

Dosering en gebruik

Inwerktijd

Mikrozid® sensitive tissues gebruiken om oppervlakken
af te nemen daarbij de aangegeven inwerktijd aanhouden.
Voor gebruik op grote oppervlakken eventueel meerdere
tissues gebruiken.

- bactericide – schimmels (volgens VAH-/
DGHM-richtlijnen bij verkorte inwerktijden

1 min.

Product / Accessoires

Beperkt virucide* (incl. HIV, HBV, HCV)

1 min.

BVDV

1 min.

Rotavirus

1 min.

Vaccinia

1 min.

Polyoma SV40 (alleen sensitive liquid)

5 min.

Werkzaamheid

* Overeenkomstig RKI-aanbeveling Bundesgesundheitsblatt 01/2004

Product / Accessories

Eenheid

Art. No.

mikrozid® sensitive tissues
mikrozid® sensitive tissues

bussen
refill

165706
165707

mikrozid® sensitive tissues
Bijzondere opmerkingen
Het dragen van handschoenen wordt aanbevolen.

Milieu
Schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende,
veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden.
Wij houden hoge kwaliteitseisen in achting.

Rapporten in informatie
Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de
mikrozid® sensitive producten is terug te vinden op internet
via website www.schuelke.com
Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux
kantoor: 0031 (0)23 535 26 34.

Wetgeving in Nederland

Schülke & Mayr heeft het certificaat van DIN EN ISO 9001 en DIN EN 46001 (reg.-nr
45601) en heeft een goedgekeurd systeem van milieubeheer in overeenstemming
met de Verordening op de Eco-Controle (reg.-nr DE-S-150 00003).
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Mikrozid® sensitive tissues is genotificeerd als PT2 product
(desinfecterende middelen voor privé gebruik en voor
openbare gezondheidszorg en andere biociden) bij het Ctgb
in Wageningen (College voor toelating Bestrijdingsmiddelen)
conform publicatie in de Staatscourant nr. 55 van 20 maart 2009
aangaande nieuw beleid voor biociden.

