Termékinformáció RM 735

Fertőtlenítőszer,
folyékony RM 735
Hatékony semleges fertőtlenítőszer. Bakteriális, gombaölő,
és vírus elleni hatású (pl: Hepatitis B) DGHM listán szerepel.

EFFICACY
ACCORDING TO EN

Tulajdonságok

Ipari / Intézményi / Élelmiszeripari terület:
Baktericid (mechanikai hatás nélkül)

EN 13697 / EN 1276

5 perc

2.0 %

■ Sokoldalú felületi fertőtlenítőszer

Yeasticid (mechanikai hatás nélkül)

EN 13697 / EN 1650

15 perc

1.5 %

■

percdkettő esetben (Baktériumok / Élesztőgombák) igazolt, 2.0%-os felhasználási koncentráció és 15 perc behatási
idő mellett.

■
■

Egészségügyi terület :
Baktericid (mechanikai hatás nélkül)

EN 13697 / EN 13727 5 perc

2.0 %

■

Yeasticid (mechanikai hatás nélkül)

EN 13697 / EN 13624 15 perc

1.5 %

■ különösen anyagkímélő

Virucid hatás burkolt vírusok ellen

EN 14476

1 perc

7.5 %

5 perc

2.0 %

■ Semleges, diszkrét illat
■ Illatanyagoktól és színezékektől mentes

percdhárom esetben (Baktériumok / Élesztőgombák / Vírusok) igazolt, 2.0%-os felhasználási koncentráció és 15
perc behatási idő mellett.

Novovirus:
EN 14476

Norovirus

30 perc

6.0 %

60 perc

4.0 %

Felhasználási területek:

Feldolgozási lehetőségek

Mezőgazdaság:

Tejcsarnok

■ Magasnyomású mosó

Épülettisztítás:

Fertőtlenítés

■ Súroló-szívógépek

Élelmiszeripari üzemek:

Fertőtlenítés

■ Permetező

Beteg- és ápolóotthonok, orvosi
praxisok:

■ kézi

Tartózkodási- és kezelőhelységek

Hotel, Gasztronómia, Fizető

Fitness- és wellness helyiségek

vendéglátás:

tisztítása

Kiskereskedelem:

Fertőtlenítés

Kiszerelés

Cikkszám

5l

6.295-597.0

200 l

6.295-576.0

ph-érték

7.6

koncentrátumban
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Termékinformáció RM 735

Felhasználás:

Feldolgozási utasítások:

Magasnyomású mosó

■ Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.

■ Az adagolást állítsa be a készüléken, a szert csak hidegen használja fel.
■ Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

■ A koncentráció és a reakcióidő függ a szennyezettségi foktól és a csírázási foktól. A felhasználási koncentrációt lsd. a felsorolásban.
■ Kézi tisztításnál védőkesztyűt viseljen.
■ Ajánlott másik fertőtlenítő-tisztítószerrel felváltva használni, hogy a
rezisztens baktériumtörzsek képződését megelőzzük.
■ Végezzen próbát egy nem látható területen.
■ Ne keverje más tisztítószerekkel/vegyszerekkel.
■ Biocid anyagok felhasználásával. Használat előtt olvassa el a tájékozta-

Súroló-szívógépek

■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ Adjon habblokkoló RM 761-et a szennyezettvíz-tartályba. Az adagolást
igazítsa a szennyezettvíz-tartály kapacitásához.

tót.
■ Fagymentes helyen tárolandó.
■

■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az
EU szabványok szerint:

Permetkészülék

■ P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

kézi

■ A tárgyat először tisztítsa meg és tiszta vízzel alaposan öblítse le.
■ A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
■ A tárgyat a tisztítószerrel alaposan vonja be.
■ Hagyja hatni.
■ Hatóidő a tájékoztató szerint.
■ Tiszta vízzel öblítse le.
■ Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

■ Figyelmeztető szó: Veszély!
■ H315 Bőrirritáló hatású.
■ H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
■ H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
■ P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
■ P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó
óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha
könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
■ P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
■ P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
■ P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/
nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:
■ IHO-Szakvélemény
■ Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:
Tartalom:

Tisztítási mód:

1000 ml

Magasnyomású mosó

1.5-2 %

34 m²

1000 ml

Permetező

1.5-2 %

124 m²

1000 ml

kézi

1.5-7.5 %

124 m²

További információkért kérjük, lépjen
kapcsolatba velünk:

Arány:

Adagolás:

Szennyezettségi fok:

Kiadósság:

Kärcher Hungária Kft.
1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary
Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu

