CHEMIPHARM DES NEW
DESINFITSEERIVA TOIMEGA ÜLDPUHASTUSVAHEND
CHEMIPHARM DES NEW on lõhnata, fosfaadivaba vedel kontsentraat pindade pesemiseks ja
desinfitseerimiseks.
Kuna tootes kasutatakse erinevaid kvaternaarseid ammoonimühendeid, mis muudavad ta laia
toimespektriliseks, siis toimib ta ka nendesse bakteritesse, mis tavaliste desinfektsioonivahendite
suhtes muutuvad kiiresti resistentseteks.
Arvestades ülaltoodut ei vaja CHEMIPHARM DES NEW ümbervahetamist mõne aja
möödudes, nagu tavaliste desinfektsioonivahendite puhul soovitatakse.
CHEMIPHARM DES NEW on laia fungitsiidse ja bakteritsiidse toimega, hävitab Gramnegatiivseid ja Gram-positiivseid baktereid, inaktiveerib viirusi. Väga efektiivne dermatofüütide,
pärm- ja hallitusseente suhtes. Pindaktiivsete ainete sisalduse tõttu on tootel head puhastavad
omadused.
KASUTAMINE :
CHEMIPHARM DES NEW sobib veepesu taluvate pindade puhastamiseks ja
desinfitseerimiseks. Toode on mõeldud kasutamiseks haiglates, sanatooriumites, hooldekodudes,
lasteasutustes, toiduainetetööstuse ettevõtetes, juuksuri- ja kosmeetikasalongides, saunades,
basseiniruumides ja kõikjal mujal, kus on vajalik pindade desinfitseerimine.
0,3-1% töölahusega töödeda ruume (põrandad, seinad, uksed, aknalauad) ning mööblit. Töödeldud
pinnad ei vaja loputamist. Vajadusel võib pinnad pärast toimeaega üle pühkida kuiva lapiga.
Ruumide ja kõva mööbli desinfitseerimiseks võib kasutada pihustamisaparaate, pehme mööbel ja
väiksemad esemed hõõruda üle töölahuses niisutatud käsna või lapiga.
Toiduainetetööstuses võib kasutada 1% CHEMIPHARM DES NEW töölahust desomattide
immutamiseks. Vahend on ohutu jalanõude materjalile. Jälgida, et desomatid oleksid pidevalt
niisked.
Lasteasutustes sobib CHEMIPHARM DES NEW nii pindade kui
mänguasjade
desinfitseerivaks pesuks. Mänguasjad on soovitav üle loputada.
CHEMIPHARM DES NEW on efektiivne vahend ka jalaseene hävitamiseks ja profülaktikaks,
seetõttu sobib eriti hästi sauna-, duši- ja basseiniruumide ning vannide pesuks milleks kasutatakse
1% töölahust (10 ml CHEMIPHARM DES NEW´d 990 ml vee kohta). Küünte seenhaiguse
korral medikamentoosse ravi ajal ning 6 kuud peale seda soovitatakse pesta sukki ja sokke
CHEMIPHARM DES NEW 0,3% lahusega (3 ml CHEMIPHARM DES NEW´d 997 ml vee
kohta), samuti piserdada Chemisept FG (täpsem info tootejuhendil) jalanõudesse ja lasta kuivada.
Oluliselt kiireneb paranemine naha ja küünte seenhaigustest.
Töölahuse toimeaeg sõltub tema kontsentratsioonist.
0,3% (3 ml kontsentraati lisada 997 ml vee hulka) 10 min; 0,5% (5 ml kontsentraati lisada 995
ml vee hulka) – 1% (10 ml kontsentraati lisada 990 ml vee hulka) 5 min; Väga saastunud pindade
korral. 1% (10 ml kontsentraati lisada 990 ml vee hulka) 30 min. Valmislahuse säilivusaeg
suletud anumas on 14 päeva, kasutusoleval lahusel 24 tundi.
Toode vastab EN 1040, EN 1275 nõuetele
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ETTEVAATUSABINÕUD:
Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi!Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga!
Kontsentraat ärritab silmi ja nahka.
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega ja pöörduda arsti poole.
Kanda sobivaid kaitsekindaid.
KOOSTIS:
kvaternaarsed ammooniumühendid 7% (toimeaine), naatriumkarbonaat, mitteionogeensed
tensiidid, kompleksimoodustaja
pH kontsentraadil 11
pH töölahusel 9
Biotsiidi Registreerimistunnistus No 0037/05
PAKENDID:
500ml plastpudel
1l
plastpudel
5l
kanister
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