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5180  Overfladedesinfektionsmiddel

PI 5180 20230501

Contra Sept®

Overfladedesinfektionsmiddel til alle genstande og overflader, der kan vaskes af. Den meget effektive 
formel desinficerer, rengør og beskytter overflader af glas, plast og metal.

Virker mod Corona SARS-CoV-2
 ✔ testet af EUROVIR®-hygiejnelaboratoriet

Egenskaber
 ✔ Testet effekt mod Coronavirus SARS-CoV-2
 ✔ Virker mod yderligere indkapslede vira (f.eks. Bovin virus diarré (BVDV) og Vacciniavirus)
 ✔ Desinficerer, rengør, beskytter
 ✔ Virker allerede efter 2 min.
 ✔ God materialekompatibilitet

Anvendelsesområde
 ✔ Til desinfektion og rengøring af store overflader

Instruktioner
Den ønskede mængde fladedesinfektionsmiddel fyldes i en egnet applikator, eller der 
anvendes et spraysæt. Påføres ufortyndet på overfladen, tørres af og skal virke i mindst 5 min. 
Vær opmærksom på, at produktet anvendes på hele overfladen, og sørg for, at overfladen 
holdes fugtig under hele indvirkningstiden. Sprøjtning maks. 50 ml/m2. Sørg for, at alt 
synligt snavs fjernes inden desinfektionen. Efter komplet fordampning (ca. 15 min.) er det 
ikke længere nødvendigt at tørre efter. Produktet virker effektivt mod indkapslede vira (f.eks. 
Coronavirus) allerede efter en indvirkningstid på 2 min. En effekt mod bakterier opnås efter en 
indvirkningstid på 5 min.

Bemærk
 ✔ Ikke egnet til anvendelse på huden. Anvend biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten 

og produktinformationerne før brug. Emballagen må kun bortskaffes på genbrugspladsen, 
når den er helt tom.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Overfladedesinfektionsmiddel 1 l 1105156 12 STK


