Protect Extra
Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni

 wysoka tolerancja materiałowa
 szerokie spektrum mikrobójcze
 krótki czas działania

Koncentrat do jednoczesnej dezynfekcji i
mycia powierzchni w obszarze medycznym,
domach opieki, sanatoriach, siłowniach,
salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich,
kosmetycznych,
solariach,
gabinetach
masażu i tatuażu, przedszkolach i szkołach.

Cechy produktu:







Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków
dezynfekcyjnych (EN 14885).
Wysoka tolerancja materiałowa (nie zawiera
aldehydów).
Szerokie spektrum mikrobójcze: bakterie, prątki,
grzyby, wirusy.
Wyjątkowe właściwości myjące.
Wydajny koncentrat

Korzyści dla użytkownika:







Możliwość zastosowania do wielu materiałów.
Gwarancja skuteczności i bezpieczeństwo
stosowania.
Wysoka redukcja ryzyka zakażenia.
Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia.
Szybkość i wygoda użytkowania.

Protect Extra – Koncentrat do dezynfekcji i mycia powierzchni

Zastosowanie:
Płynny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym, domach opieki, sanatoriach,
siłowniach, salonach fitness i SPA, salonach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach, gabinetach masażu i tatuażu,
przedszkolach, szkołach oraz do dezynfekcji i mycia powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada działanie
bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze i wirusobójcze. Preparat można stosować na wszelkie powierzchnie
podłogowe i ponad podłogowe ( ściany, drzwi, blaty, szafki, stoły, leżanki, fotele) oraz do mycia i dezynfekcji akcesoriów
fryzjerskich. Preparat nadaje się do dezynfekcji łóżek do opalania ( szkło akrylowe).

Spektrum

Normy wg EN 14885

15 min.

30 min.

EN 13727

0,5%

EN 14561

1%

EN 13624

0,5%

EN 14562

1%

0,5%

EN 14348

0,5%*, 1%

0,5%

EN 14563

1%*, 2%

0,5%

Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HDV,
HIV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex,
wirus grypy A, B, C, Ebola)

EN 14476

0,5%

Wirus Adeno

EN 14476

0,5%*

0,5%

Wirus Polio

EN 14476

1%

0,5%*

Bakterie (w tym MRSA)
0,5%

Grzyby (C. albicans)

Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)

*warunki czyste
Dokumentacja potwierdzająca skuteczność biobójczą preparatu dostępna u wytwórcy.

Sposób użycia:
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy
od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml
wody. Powierzchnia po dezynfekcji nie wymaga zmycia wodą. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub
dezynfekującymi. Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład:
amina, czwartorzędowe związki amonowe

Opakowanie:
butelka 1 L, kanister 5 L

Środki ostrożności:
Informacje dotyczące sposobu postępowania z preparatem dostępne są w karcie charakterystyki produktu na stronie
www.medisept.pl

Produkt biobójczy.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym 6046/15.
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