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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Име на продукта:

Описание:

Основна информация:

Безопасност:

Първа помощ:

Техническа информация:

Разпръскване с машина 
(FOGGING):

Инструкции
за употреба:

D21 Disinfect RTU Дезинфектант

D21 Disinfect RTU е дезинфектант за повърхности и помещения на базата на млечна 
киселина. Продуктът е подходящ за автомобили, обществени и търговски помещения 
(PT2), хранителна индустрия (PT4) и др. Безопасен е за употреба върху почти всички 
повърхности: пластмаса, тапицерия, кожа, метал, плотове, ножове и дъски за рязане. 
Може също така да се използва с машини за разпръскване в помещения.

Готов за употреба! Преди да използвате D21 Desinfect RTU, повърхността трябва да бъде 
добре почистена. Продуктът се нанася изключително лесно. Напръскайте с пулверизатор, 
изчакайте дезинфектанта да престои около 2 минути на температура +20 °C, изплакнете с 
чиста вода или избършете с влажна или суха кърпа. Подсушете повърхността. Чувствителните 
повърхности могат да се избърсват с влажна кърпа. Винаги тествайте върху незабележима 
зона. D21 Desinfect RTU може също да се пръска в помещения с помощта на машина. 
Прочетете параграфа в тази техническа характеристика: Разпръскване с машина (FOGGING):

Разпръскване с машина: Дезинфектантът е предназначен за студено разпръскване с 
небулизатор IGEBA Nebulo или IGEBA Unipro 5. По време на дезинфекцията не трябва 
да има никакви хора, животни или храна в помещението, в което се използва продуктът. 
За да бъдат дезинфекцирани качествено повърхности, апаратури, машини и др., трябва 
да бъдат предварително почистени. Според протокола за дезинфекция на помещения 
на D21 Desinfect RTU и IGEBA Nebulo или IGEBA Unipro 5, дезинфекцията трябва да се 
осъществява в затворени помещения. В този протокол са упоменати нужните 
екипировка и мерки за безопасност.

ОЧИ: Ако носите контактни лещи ги извадете. Измийте незабавно, с голямо количество вода, в 
продължение на 30-60 минути, с изцяло отворени очи. Потърсете медицинска помощ. Носете 
предпазни очила и предпазни ръкавици. 
След използването на продукта, измийте добре ръцете.

ДЕЙСТВИЕ: вирусоцидно, бактерицидно, дрождецидно.
АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ: L-(+)- Lactic acid (CAS 79-33-4): 1,0% | Hydrogenperoxide 
(CAS 7722-84-1): 1,0%. Продуктът НЕ трябва да се разрежда, за да се гарантира пълната дезинфекция.

pH: 2,8

БецветенВъншен вид:

Течно

100%
1.01 (H2O = 1)

Физическо състояние:

Разтворимост във вода:

Относително тегло:

Pure Science. Perfect Finish.
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Part. No. Size Unit/Case

PURD21-01-001 750ml 1

PURD21-01-002 10L 1
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