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Chusteczki do dezynfekcji powierzchni oparte 
na etanolu

Właściwości

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą  ulec zmianie. 
Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.  

 

Suma Alcohol Wipes to gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji na
bazie alkoholu polecane do stosowania w służbie zdrowia oraz obszarze
spożywczym. Posiadają właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze,
prątkobójcze i wirusobójcze. Znakomicie nadają się do dezynfekcji 
powierzchni i sprzętów.  

 

 

Cechy

  oparte na bazie etanolu, wysoce skutecznej substancji dezynfekcyjnej;

        
  bezzapachowe, dzięki czemu są odpowiednie do stosowania 
w obszarach mających jak i nie mających kontaktu z żywnością;

  skuteczne przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów w tym 
wobec wirusa polio;

  szybko odparowują, co minimalizuje zakłócenia w pracy;

  produkt nie jest rozpylany, co podwyższa bezpieczeństwo użytkownika 
podczas stosowania;

Produkt gotowy do użycia.

1. Otworzyć dozownik w pudełku, wyciągnąć jedną chusteczkę i zamknąć
pudełko. 
2. Przetrzeć powierzchnie chusteczką tak, aby cała była zwilżona przez
zalecany czas kontaktu. 
3. Pozostawić do wyschnięcia.

Sposób użycia

wygląd:                                             impregnowana, 
                                                             włókninowa ściereczka
ph (1% roztworu):                           7,0
wymiary chusteczki:                       13 cm x 19 cm 
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norma EN czas 
kontaktu

Skuteczność mikrobójcza

działanie mikroorganizmy

EN 1276
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli

EN 13697 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli

EN 13697 

EN 14476 Adenowirus 30 sekund

Poliowirus

EN 14476 Murine Norovirus  

EN 14348 Mycobacterium avium

EN 14348 Mycobacterium terre

Bakterie

Grzyby

Wirusy

Prątki

 

Dodatkowe informacje odnośnie Suma Alcohol Wipes
znajdują się w karcie charakterystyki preparatu.  
  

etanol 771g/kg, propan 2-ol (3%-10%)

 
 

Data ważności
30 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

 

Informacje techniczne

Skład preparatu

Opakowanie handlowe

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych 
opakowaniach. Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, 
napojów i środków żywienia zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie 
wystawiąc na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Przedsięwziać środki 
ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Przechowywać w chło-
dnym miejscu.
Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym.

 

 

Warunki przechowywania

Kompatybilność produktu

1 minuta

30 sekund

EN 14476

Candida albicans

Aspergillus brasiliensis (niger)EN 1650

15 sekund

1 minuta

1 minuta

1 minuta

1 minuta

5 minut

 

 
 

 

EN 1650 Candida albicans 15 sekund

 

Certyfikaty i atesty

Pozwolenie Urzędu Rejestracji PL, WM i PB na obrót 
produktem biobójczym nr 6709/16. 

SKU 100878519       
Suma Alcohol Wipes 12x150 sztuk 

Produkt Suma Alcohol Wipes stosowany zgodnie z zalecanym sposobem użycia 
jest odpowiedni do stosowania na większości powierzchni i materiałów 
(z wyłączeniem powierzchni i materiałów nieodpornych na działanie alkoholi).  


