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Efficacy of the Steam Cleaner SG 4/4 with floor nozzle
against Мчriпе norovirus s99 as а surrogate for hчmап noroviruses
of the соmрапу

Alfred Кёrсhеr SE & Со. KG, Аlfrеd-Кёrсhеr-Str. 28-4о,71364 Wiппепdеп
based оп the standardised рrосеss of the 4-Field-Test
At the request of Alfred Кёrсhеr SE & Со. KG Wiппепdеп, the virucidal efficacy of the Steam Сlеапеr SG 4/4
with fIоог nozzle with lamellae was tested, The simulation of рrасtiса| conditions using the standaгdised

{:-

ргосеss of the modified 4-Field-Test was applied. Тhеrеfоrе, the virucidal efficacy of the steam Сlеапеr
SG 4/4 was evaluated uпdеr сlеап conditions. All of the fields wеrе cleaned at а speed of 30 cm/s duгiпg the
wiping ргосеss.
'Stеаm]'Сlеапеr SG 4/4 with flооr nozzle
lАЦцеd Кфсhег SE & Со. KG)

Device setting

Steam Сlеапеr SG 4/4 with floor nozz|e and cleaning cloth

Test рrосеdчrе

4-Field-Test (based оп DlN EN 166'|5:2015-06

Methodical аррrоасh

рrасtiсаl application: steam operation

Test оrgапism

Мчriпе поrочirus, isolate S99

lпtегfеriпg substance

сlеап conditions

Test suгfасе

FоRЕХ@ classic
(PVC as modelfor hаrd surfaces)

Speed

30 cm/s

Cleaning cloth

100 % cotton

Reduction

The Steam Сlеапеr

sG 4|4

4.59 loglq
>

demonstrated а 4.59 log reduction (> 99.99%) of the test оrgапism Мчriпе

поrочirus isolate S99 iп two independent test runs.

The disinfecting effect of the steam сlеапеr SG 4/4 was proved Ьу a
Stuttgaгt, 2020-08-27
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99.99%
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reduction.

Переклад з англiйськоi мови на украТнську мов),
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Акредитовано за стандартом DlN EN ISОЛЕС 17025

Професор, д. м. н., Гiзела Ендерс (Gisela Enders) iз колегами . MVZ
RosenbergstraBe 85 . 70193 м. lIJтутгарт

Сертифiкат
ефективностi пароочисника SG 4/4 з насадкою для пiдлоги
проти мишачого HopoBipycy S99 як замiнника людських HopoBipyciB
виробництва
А|frеd Кёrсhеr SE & Со. KG, Аlfrеd-Кёrсhеr-Str, 28-40,71364 Wtnnenden
ПРИ ВИкОрИстан Hi стандартизOваноl'

На замовлення

компаНiТ

процедури випробування з 4 полями

Аlfrеd Кёrсhеr SE & Со. KG Wiппепdеп було проведено випробування

вiроцидноi'ефективностi пароочисника SG 4/4 з насадкою для пiдлоги з ламелями. Було застосовано
метод моделюваннЯ практичниХ умов iЗ використанНям стандартизованоТ процедури модифiкованого
випробування з 4 полями. Таким чином, вiроцидна ефективнiсть пароочисника SG 4/4
розраховувалася
у чистих умовах. yci поля очиtцувалися зi швидкiстю 30 см/с пiд час протирання.
П арооч и сн й к,S G- 4/4 з ф орсу Hio
(Alfred Кёrсhеr SE & Со. KG)

Налаштування
пристрою

Процедура
випробування

систематичний
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Пароочисник SG 4/4 з насадкою та серветкою для
очищення пiдлоги

випробування з 4 полями (на ocHoBi DlN EN 16615:2015-06)

пiдхiд

практичне застосування: обробка парою

Тест-м iкроорганiзм

Мишачий HopoBipyc, культура S99

Перешкоджаючi
речовини
Поверхня тестування

3нищення
MiKpo-

органiзмiв
4,59 log'o
>

99,99%

чистl умови

FOREX@ classic

(ПВХ як модель твердих поверхонь)

Швидкiсть

30 см/с

Тканина для пiдлоги

100% бавовна

Пароочисник SG 4/4 у двох незалежних випробуваннях показав зменшення кiлькостi тест-мiкроорганiзмiв
миLлачого HopoBipycy (культура S99) на 4,59 порядки (>99,99%).

flезiнфiкуючий ефект пароочисника sG 4/4 доведено зменценням кiлькостi мiкроорганiзмiв бiльше нiж
на 4 порядки.
Штутгар1 27.08,2020
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Приват-доцент ffoKTop природничих наук Марен Еггерс (Маrеп Eggers)

Щей переклад з англiйськоТ мови на украТнську мову зроблено мною, перекладачем

IОлiсrо Сергiiвною

Костючик

комланiя
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|
01030, YKpaiHa, м. IfuiЪ, I
вул. Б. Хмельничького, 16-22, |
оф. 1207
|
тел.0038 {044)22-999-02 |
п,lvw.рrофеrеНаd.ча |
iпfо@рrофетеklаd.uа |
ТОВ dlЕРЕКЛАД

11РФ)

'т.фо"наd"п

'PEREKLAD PRO" LLC
Office |207,

16-22 В. Khmelnytskoho ýtr.,
City of Куiц Ukaine, 01030
Tel. 0038 (044) 22-999-02

иlrw.рrофеrеНаd.uа

iпЬ@рrофеrеklаd.ча
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