TASKI Sprint Degerm

Preparat do mycia i dezynfekcji
podłóg i wyposażenia pomieszczeń
w placówkach służby zdrowia.
Sprint Degerm

Właściwości
Postać:
Gęstość w 20°C:
pH (koncentrat, w 20°C):

przezroczysta ciecz
ok. 1,02 g/cm³
ok. 11,0

Skład chemiczny
100 g preparatu zawiera jako substancje aktywne:
czwartorzędowe związki amoniowe,
benzylo-C12-16-alkilodimetyl, chlorki;
kationowe środki powierzchniowo czynne 5-15%,
niejonowe środki powierzchniowo czynne 5-15%
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SKU:

CEE TASKI SPRINT DEGERM 5L 09W10 S

Taski Sprint Degerm to preparat do mycia
i dezynfekcji o przyjemnym zapachu, charakteryzujący
się łatwością użytkowania oraz wysoką skutecznością
mikrobójczą w niskich stężeniach roztworu roboczego
i krótkim czasie działania.

E2e

Почистващ и дезинфекциращ препарат.
Čisticí a dezinfekční prostředek.
Flüssiger Desinfektionsreiniger.
Folyékony tisztító- és fertőtlenítőszer.
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju.
Valymo ir dezinfekcijos priemonė.
Tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis.
Preparat do mycia i dezynfekcji wodoodpornych powierzchni
i podłóg.
Preparat de curăţat / dezinfectat.
Таски Спринт Деджерм - Чистяще-моющее средство.
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok.
Sredstvo za čiščenje in dezinfekcijo.
Миючий засіб і дезинфіктант.
Sredstvo za čišćenje i dezinfekciju.

G12467

Cechy
• szerokie spektrum działania obejmujące
bakterie ( w tym Tbc ), grzyby, wirusy;
• nie zawiera aldehydów, chloru i fenolu i
innych lotnych substancji aktywnych;
• nie pozostawia smug;
• przyjemny zapach;
• możliwość stosowania w obecności
pacjentów, na oddziałach dziecięcych i
noworodkowych;
• bardzo dobre właściwości myjące;
• aktywny w niskich stężeniach roboczych;
• można stosować do powierzchni i urządzeń
mających jak i nie mających
bezpośredniego kontaktu z żywnością;
• szeroka kompatybilność materiałowa;
• preparat bezpieczny dla ultra-włókien i
mikrowłókien;
• możliwość dozowania przy pomocy
automatów dozujących QFM R-Gab High
Flow.

TASKI Sprint Degerm

Spektrum działania
Czyszczenie i dezynfekcja
powierzchni i sprzętu w
placówkach służby
zdrowia
Bakterie, grzyby
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirea
Escherichia coli
Proteus mirabilis
Listeria monocytogenes
Salmonella enteric
Candida albicans
Pseudomonas aeruginosa
Prątki
Mycobacterium avium
Mycobacterium terre
Wirusy
BVDV (HIV, HCV, HBV),
Rotawirus
Vacciniawirus
Adenowirus
Norowirus
Parametry działania
wg metodyki PZH
B, F

Stężenie
%

Czas
działania

0.5%

5 minut

0.5%

5 minut

0.5%

15 minut

0.5%

15 minut

0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
3.0%

15 minut
5 minut
15 minut
30 minut
15 minut

0.5%

15 minut

Sposób użycia
• Przygotować roztwór roboczy środka przez rozcieńczenie
w zimnej lub letniej wodzie (max 40°C) w stężeniu
odpowiednim do wybranego spektrum biobójczego
i czasu ekspozycji.
• Podczas pracy z koncentratem jak i roztworem roboczym
stosować rękawice ochronne.
• Dezynfekowane powierzchnie myć przy pomocy ścierek,
mopów lub mechanicznych urządzeń myjących.
• Przedmioty, które można zanurzyć, dezynfekować przez
zanurzenie, tj. przedmioty powinny być całkowicie
przykryte i wypełnione roztworem.
• Po procesie mycia i dezynfekcji nie ma konieczności
spłukiwania powierzchni.

Wszystkie parametry skuteczności mikrobójczej zostały wykonane
zgodnie z normą EN 14 885 ( co najmniej faza II etap I), metodą
Państwowego Zakładu Higieny oraz zgodnie z wytycznymi Instytutu
Roberta Kocha Niemcy.

UWAGA: Produkt przeznaczony do profesjonalnego
stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu,
dostosowany do Państwa potrzeb określi nasz
przedstawiciel.

Łatwe i bezpieczne sporządzanie roztworów
roboczych gwarantują nasze systemy dozujące.

Atesty, pozwolenia
pozwolenie Ministra Zdrowia nr 3544/08
Dostępne opakowanie
kanister: 5L
nr SKU: VG12467
Data ważności
24 miesiące od daty produkcji (na opakowaniu).
Warunki przechowywania i środki ostrożności
Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności
wymaganych przy pracy z preparatem
Taski Sprint Degerm znajdują się w karcie
charakterystyki preparatu niebezpiecznego.

Urządzenie dozujące Diversey
Pompa QFM R-Gab High Flow
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