
Pindade kiirdesinfektsioon  

Aldehüüdivaba, alkoholibaasiline pindade kiirdesinf ektsioonivahend.  
Lõhna- ja värvainevaba, ei jäta pinnale jääke.  
 
 



Bacillol ® AF 

 

Toote omadused 
 

� Parfüümivaba 
� Aldehüüdivaba 
� Ei jäta pinnale jääke 
� Hea märguvusega 
 

Koostis 
 

Toimeained 100 g lahuse kohta: Propan-1-ol 45.0 g, propan-
2-ol 25.0 g, etanool 4.7 g. 
 

Mikrobioloogiline spekter 
 

Bakteritsiidne, (k.a salmonella ja listeeria), fungitsiidne, 
mükobakteritsiidne, virutsiidne ümbrisega viiruste vastu 
(k.a HBV, HIV, HCV), adeno-, papova-, ja rotaviirus. 
 

Kasutusvaldkond 
 

Bacillol® AF sobib kõikide alkoholi taluvate pindade 
desinfitseerimiseks. Pihustamis/ülepühkimismeetodil sobib 
see kasutamiseks kõikides valdkondades, kus jääkidevaba 
kiirdesinfektsioon vajalik on: 
� Meditsiiniseadmed, meditsiiniseadmete direktiivi 

(MDD) mõistes 
� Haiglad ja hooldekodud  
� Suurköögid ja toiduainetetööstus 

 
Kasutamine 

 

Desinfitseeritavad pinnad üle pühkida piisava koguse 
(vähemalt 50 ml/m2) desinfektsiooniainega, kindlustada 
kogu pinna märgumine.  
 
 
Mitte kasutada ainet rohkem kui 100 ml/m2 kohta ruumis. Jälgida tule- ja 
tööohutuseeskirju alkoholibaasiliste desinfektsioonivhendite käitlemiseks.    
Töödelda ainult neid pindu, mida on vaja desinfitseerida. Desinfitseerimist tohib 
alustada ainult siis kui ruumis ei ole aurustunud gaase (petrool, eeter). 
Elektrilised sedamed peavad olema desinfitseerimise ajal välja lülitatud, eriti 
tähelepanelik peab olema automaatlülitustega. Kuumad pinnad peavad olema 
enne desinfitseerimist jahtunud. Pihustamise ajal peab tagama ventilatsiooni 
ruumis st ventilatsioonisüsteem peab olema sisse lülitatud. NB! Ei sobi pleksi- 
või akrüülklaasi või alkoholibaasilise lakkpinna desinfitseerimiseks. Delikaatsete 
materjalide puhul proovida sobivust enne kasutamist väikesel pinnal. 
 

Kasuta desinfektsioonivahendeid turvaliselt.  
Alati ennet tarvitamist loe toote kasutusjuhendit.  
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1) DGHM (German Society for Hygiene and Microbiology) 
2) DGHM praktiline test  
3) M. terrae  
4) RKI (Robert Koch-Institute)  
5) DVG (German Veterinary Medical Society for Food Hygiene) – piirkond A = 

üldine toiduvalmistamispiirkond / piirkond B = piimatööstus, 20 °C ja 10 °C 

 

Nimekiri/registreerimine 
 

DGHM sertifikaat (German Society for Hygiene and 
Microbiology).  
DVG nimekiri (German Veterinary Medical Society). 
CE-märgistus vastavalt meditsiiniseadmete direktiivile 
(MDD).  
Biotsiidi registreerimisnumber: 0215/06. 
 

Keemilis-füüsikaline koostis 
 

Tihedus (20 °C) u. 0.86 g/cm 3 

Süttimispunkt (DIN 51755) 25 °C 
Refraktsioon nD

20 u. 1.38 
 

Pakend 
 

500 ml ja 1l pudel, 5l kanister. 
 
 
 

Käsipihustusseade Pihusti 500/1000 
ml 


