
Detergent dezinfectant universal
Efect fungicid bactericid de inactivare a virusilor.
Grupa principala de produs biocid 1 – (dezinfectant)
Tipul de produs 2 - (dezinfecţie in domeniul public şi privat de sănătate si ingrijire medicală, alte produse biocide); 4 - (industrie alimentara)
Domeniul de utilizare dezinfectia suprafetelor din domeniul medical si industria alimentara
Compoziţie: Denumire chimică substante active Nr. CAS Nr. EG Concentraţie [%]

N-(3-Aminopropyl)-N- dodecylpropane-1,3-diamine 2372-82-9 219-145-8 7,5
Alte componente: tenside anionice şi neionice, NTA.

Tipul preparatului: Lichid concentrat. Forma de ambalare 5L
Valoare pH ~9

Acţiune:
Dezinfecteazã  şi  curăţă  într-un singur proces.  Dizolvă chiar şi 
murdăria  sau  straturile  de  murdărie  persistentă.  Capacitate 
ridicată de absorţie a murdăriei. Recomandat pentru orice tip de 
suprafată  lavabilă.  Se  poate  folosi  şi  prin  metodele  de 
pulverizare sau imersie. 

Domeniu de utilizare:
Se utilizeazã pe toate suprafeţele lavabile din toatã aria clinicã 
ca sanatorii, instituţii de tratament, cabinete medicale, salvãri, ş. 
a. şi în industria alimentară.

Utilizare:
Suprafeţele se spală cu soluţie diluată în funcţie de necesităţi 
(vezi  tabelul).  Suprafetele  trebuie  acoperite  in  totalitate  cu 
solutie,  respectati  timpul  de actiune.  Clatiti  cu apă abundentă 
suprafetele  care  ajung  in  contact  cu  alimentele  si  accesoriile 
(galeţi, mopuri, lavete, etc) după utilizare.

Depozitare:
Se va păstra containerul ermetic închis, într-un loc uscat şi bine 
ventilat. Containerele care sunt deschise vor fi închise cu grija şi 
vor fi depozitate vertical pentru a preveni scurgerile.

Instrucţiuni de siguranţă:
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A se evita contactul cu ochii. 
În  cazul  contactului  cu  ochii,  spălaţi  imediat  cu  multă  apă  şi 
consultaţi  medicul.  Provoacă  arsuri.  Purtaţi  echipament  de 
protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie pentru
ochi/faţă. În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi 
imediat medicul (Dacă este posibil, i se va
arăta eticheta). A nu se arunca acest produs şi ambalajul său 
decât după ce sau luat toate precauţiile. Materialul rezidual  şi 
recipientele  vor  fi  îndepărate  luând  măsurile  de  precauţie 
necesare.  Se vor  preda colectorului  de deşeuri  speciale  doar 
ambalajele  complet  golite.  Recipientele  parţial  golite  vor  fi 
predate în ambalajul original agentului special de colectare.

Ecologie:
Acest produs  respectă legile referitoare la compatibilitatea cu 
mediul înconjurător a detergentilor si substantelor de curăţare şi 
a  normelor  de  aplicare  a  acestora,  referitoare  la  degradarea 
biologică  a  materiilor  prime.  Informaţii  mai  cuprinzătoare 
referitoare  la  interacţiunea  acestui  produs  cu  mediul  pot  fi 
obţinute la cerere.

Acest produs este destinat utilizării profesionale.

Ambalare Cod produs
5 L 0707868

TANA-CHEMIE GMBH • Ingelheimstr. 1-3 • 55120 Mainz
Tel.: +49-6131-964-03 • Fax: +49-6131-964-2414 • www.tana.de

WERNER & MERTZ PROF. VERTRIEBS GMBH • Neualmerstr. 13
A-5400 Hallein • Tel.: +43-6245-87486 • Fax: +43-6245-87286-707 • 
www.tana.at 

Aceste informaţii sunt date cu scop informativ pentru a 
permite utilizarea  corespunzătoare a produsului si nu 
pot fi considerate drept un certificat de calitate sau de 
garanţie. Informaţiile se refera numai la produsul 
specificat şi nu pot fi valabile când acest produs se 
găseşte în combinaţie cu orice alt produs nespecificat.
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DGHM-VAH afectiune organica redusa + efect 
mecanic

1,5% 1.00% 0,5% 0,25%

DGHM-VAH afectiune organica ridicata + efect 
mecanic

2.00% 1,5% 1.00% 0,5%

DVG grad de murdarie redusa domeniul A+B, 10°+20° 1.00%

DVG grad de murdarie ridicata domeniul A, 10°+20° 1.00%

Hepatita B/HIV (inclusiv pentru grad de murdarie 
ridicata)

2.00%

Salmonele 0,25%

TBC 0,5%

Virusi de vaccin 2.00%

Hepatita C 0,5%

Gripa aviara de tip A H3N8 0,5%
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