PHAGO´RUB SOLUTION SPS
Tekutý prostředek pro hygienickou dezinfekci rukou.
ANTIMIKROBIÁLNÍ ÚČINNOST

CHARAKTERISTIKA
PHAGO´RUB SOLUTION SPS
je dezinfekční přípravek na ruce.
•
•
•
•

Účinnost

Má baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní a virucidní účinnost.
Registrován na seznamu VAH
Vhodný pro citlivou pokožku. Zanechává pocit jemnosti.
Hypoalergenní

Koncentrace

Čas

EN 1040

80%

15 s

EN 13727

80%

15 s

EN 1500

3 ml

15 s

EN 12791

2 x 3 ml

2 x 45 s

80%

30 s

EN 1275 (C. albicans)

80%

15 s

EN 1650 (C. albicans)

80%

15 s

EN 14476 (Type 1 poliovirus)

97%

60 s

EN 14476 + A1 (Adenovirus)

100%

15 s

EN 14476 (Rotavirus)

80%

15 s

EN 14476 + A1 (Norovirus)

80%

15 s

EN 14476 (BVDV)

80%

15 s

EN 14476 (Vaccinia virus)
EN 14476 (HBV, HCV, HIV,
herpesvirus, coronaviry(včetně
respiračního syncytiálního viru),
orthomyxoviry, chřipka typu
A/H1N1 a A/H5N1)

80%

15 s

80%

15 s

BAKTERICIDNÍ

POKYNY PRO POUŽITÍ

MYKOBACTERICIDNÍ

Hygienickou desinfekci aplikujte na suché
ruce pomocí dávkovače bez přídavku vody.
Tento produkt musí být aplikován přímo
na pokožku rukou. Dbejte na to, aby byl
aplikován na celou plochu včetně dlaně,
hřbetu ruky, zápěstí, prostor mezi prsty,
prstů a palce.
Ruce musí být vlhké během expozice.
Expozice: 30 s (VAH)

EN 14348 (M. terrae)
KVASINKY

VIRUCIDNÍ

VLASTNOSTI PŘÍPRAVKU

Složení
Vzhled
Barva
Zápach
pH (100 %)
Hustota (20 °C)
Rozpustnost

Účinná biocidní složka: Ethanol (CAS 64-17-5): 72 % w/w
kapalina
bezbarvý
po alkoholu
cca 8,0
0,868 g/ml
rozpustný ve vodě v jakémkoliv poměru
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BEZPEČNOST
Nikdy nesměšujte PHAGO´RUB SOLUTION SPS s jinými přípravky. Přečtěte si pozorně bezpečnostní
list k přípravku PHAGO´RUB SOLUTION SPS a řiďte se pokyny pro nakládání s chemickými látkami
a jejich likvidaci.
SKLADOVÁNÍ A EXPIRACE
Přípravek PHAGO´RUB SOLUTION SPS používejte při teplotě vyšší než 5 °C. Skladujte při teplotě
vyšší než 0 °C. Expirace: 60 měsíců od data výroby.
BALENÍ
•

kanystr 10 l

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu
a připojené informace o přípravku.
Informace v tomto letáku představují aktuální stav našich technických znalostí a zkušeností, které nezávazně předáváme. Uvedené informace nezaručují žádné konkrétní vlastnosti nebo vhodnost výrobku pro knkrétní aplikaci. Informace o preventivních
opatřeních, první pomocí a skladování výrobku jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Odpovědnost uživatele není těmito pokyny
zproštěna vzhledem k četnosti možných vlivů při nasazení našich výrobků v průběhu použití i při odpovídajíchích bezpečnostních
opatřeních. Veškerá práva jsou vyhrazena.
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Výhradní systémy pro profesionální hygienická řešení.

