Innovációk a fertőtlenítő tisztításban
Napjainkban egyre több szerep jut a háztartások, de különösen az intézmények
működtetésében a fertőtlenítő hatású készítményeknek. A különféle kórokozók ellen sikerrel
alkalmazható termékek között léteznek csak fertőtlenítő hatással bíró megoldások és olyanok is,
melyek a fertőtlenítés mellett meghatározott szennyeződés fajtákat is képesek eltávolítani a
kezelendő felületről. Az alábbiakban olyan innovatív termékeket kívánunk ismertetni a teljesség
igénye nélkül, melyek a szabályozó hatóságok (ÁNTSZ, Állategészségügy, stb.) elvárásainak
megfelelve széles spektrumú fertőtlenítő hatással rendelkeznek és kivételesen gazdaságosan
alkalmazhatók a mindennapokban.
Taski Sprint Med

Általános felülettisztító- és fertőtlenítő szer

Eredményesen távolítja el a napi szennyeződést a padlóburkolatokról és különböző
felületekről, berendezési tárgyakról. Egy fázisban biztosított a termék alkalmazásával a
széles spektrumú (baktericid, fungicid, virucid HBV/HIV inaktiváló hatású, tuberkolocid)
fertőtlenítés és tisztítás.
0,5%-os oldat alkalmazása mellett 15 perc a behatási idő. A felületre rászáradhat, tehát
nem szükséges leöblíteni.
Duplanyakú adagolóflakonból rendkívül precízen és egyszerűen adagolható.
CIF 2in1 Cleaner Disinfectant Élelmiszeripari felülettisztító- és fertőtlenítő szer
Magas zsír- és szennyoldó képességű fertőtlenítőszer. Széles spektrumú (baktericid,
fungicid, virucid) fertőtlenítő hatás jellemzi.
1%-os oldat alkalmazása mellett 5 perces behatási idővel kell számolni. Az
élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket használat után le kell öblíteni.
A 750 ml-es szórófejes flakonból könnyedén és hatékonyan alkalmazható.
Kvaterner-ammónium hatóanyagú, így nem bántja a felületeket, mint a klór-alapú
fertőtlenítőszerek.
Suma Bac D10

Fertőtlenítő hatású felülettisztító- és kézi mosogatószer

Az összes konyhai feladatra kiválóan alkalmazható széles spektrumú fertőtlenítő-és
tisztítószer.
0,5-1%-os oldat formájában alkalmazható 5-10 perces behatási idővel. Az
élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket használat után le kell öblíteni.
A Smart Dose adagolóflakonból a szabályozó tárcsa elfordításával a feladat
függvényében adagolható az elvárt oldatmennyiség készítéséhez szükséges
koncentrátum.
Suma Tab D4 tabletta

Fertőtlenítő klórtabletta (300 db/doboz)

Széles körben alkalmazható teljes spektrumú fertőtlenítő szer. Alkalmazási területek: padló-és
felületfertőtlenítés, 3 fázisú mosogatás fertőtlenítő komponense, textíliák fertőtlenítése
áztatással vagy mosókomponensként, konyhai és egészségügyi eszközök fertőtlenítése,
tojásfertőtlenítés, takarító eszközök fertőtlenítése, szaniter helyiségek
1-5 db tablettát szükséges adagolni 10 liter vízhez, mely rendkívül stabil oldatot eredményez.
Behatási idő: 5-60 perc. A hagyományos nátrium-hypoklorit bázisú termékekkel szemben
hosszú a szavatossági ideje, biztonságosan kis helyen tárolható.
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