
 

 
 
 
 
 
 
 

Disinfectant Cleaner 
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1 TERMÉKLEÍRÁS 

 Fertőtlenítő felülettisztító mopos alkalmazáshoz egészségügyi területre. Tertiary 

alkylamines alapú alkoholmentes koncentrátum folyadék. Antibakteriális, gombaölő és 

virucid hatás (pl. hepatitis B vírus ellen). Az anionikus és nem anionikus felületaktív 

anyagok aktív kombinációja magas felületi aktivitást és hatékony tisztítást eredményez 

relative alacsony pH értéken. VAH szerint tesztelve.  

2 FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK 

 Nyilvános egészségügyi létesítmények (BAuA-registration-Nr. N-10432) és élelmiszeripari 

létesítmények (BAuA-registation-Nr. N-10532).  

Nem porózus, kemény, mosható felületek és tárgyak (padló, fal, asztalok, székek, 

mosogatók, stb.) fertőtlenítő áttörlésére kórházakban, orvosi prakszisokban, nyilvános 

intézményekben (iskolák, sportlétesítmények, uszodák) illetve élelmiszeripari 

létesítményekben. Mivel a termék nem tartalmaz oldószert, alkalmas polimerrel kezelt 

burkolatok tisztítására is.  

3 FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT 

 Használja biztonságosan a biocid termékeket. Használat előtt olvassa el a technikai 
adatlapot és tanulmányozza a cimkét.  
Javasolt keverési arány: 1:20=5% (500 ml 10 l vízhez) 5 perces hatóidővel. 
A tisztítási-fertőtlenítési folyamat nedves mopos eljárással kivitelezendő. Erősen 
szennyezett területek esetén előtisztítás és tiszta vizes semlegesítés előzze meg a 
fertőtlenítést.  
Ne keverje a Disinfectant Cleanert más tisztítószerekkel. 
 

4 TECHNIKAI ADATOK 

 pH érték: 10 (koncentrátum) 

Tartalmaz: kevesebb, mint 5% anionikus felületaktív anyag, kevesebb, mint 5% nem 

ionikus felületaktív anyag. Fertőtlenítőt tartalmaz: N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-

1,3-diamin. 

ADR/RID: UN 1903 DISINFECTANT, LIQUID, CAUSTIC, máshol nem specifikált (N-(3-

Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3- diamin), Környezetre ártalmas, 8, III, (E). 

CLP:  GHS05, GHS09, Veszély. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 

Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó 

károsodást okoz.  
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P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 

Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P310 Azonnal forduljon 

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: 

Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha 

könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P405 Elzárva tárolandó. P501 A 

tartalom/edény elhelyezése hulladékként: helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi 

előírások szerint.  

Giscode: GD 40  

Száraz, hűvös helyen, a saját csomagolásában gyermekek elől elzárva tartandó. 

Élelmiszertől és állati tápoktól távol tartandó. Bontatlan csomagolásban a gyártástól 

számított 36 hónapig eláll. 

A Disinfectant Cleaner a VAH fertőtlenítőszer listájában regisztrált, és az előírásaiknak 

eleget tesz az alábbi feltételek mellett: 

- Felület fertőtlenítés nemporózus felületeken megelőzésként kórházakban és 

orvosi praxisokban mopos eljáráshoz. 

- Javasolt koncentráció és hatóidő: 5.0%/5 perc 

- Szakértő értékelés: Dr. Bill+Partner, Hamburg (2018), Prof. Dr. Werner HígCen, 

Schwerin (2017) 

 

 

 

 Dr. Schutz Magyarország 

Dr. Schutz – Törődünk a padlóval 
Dr. Schutz termékek magyarországi forgalmazója 
(PU, PU Color, ESD PU bevonatok, tisztító- és ápolószerek) 
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 A fenti használati útmutatót a legjobb tudásunk és a tisztítási technológiák terén szerzett 
legkorszerűbb ismereteink alapján állítottuk össze. Ez okból kifolyólag, ha szigorú figyelemmel 
betartja a dobozon feltüntetett utasításokat és az általunk javasolt eljárásokat, a kitűnő minőségű 
termékeink használatakor a tisztítandó tárgyakat semmilyen kár nem fenyegeti. Termékeink 
használata azonban nem tartozik felügyeletünk alá. Ez a felhasználó felelőssége és nem menti fel az 
alól, hogy az általunk forgalmazott termékek a tervezett műveletekre és célokra való alkalmasságát 
saját maga kipróbálja. Az általunk szolgáltatott információk tehát nem jogerősek és nem 
használhatóak fel a cég hitelessége ellen, bármilyen bekövetkezett kár esetén. Ez vonatkozik a 
harmadik fél védelmi jogainak bármilyen megsértésére is 


