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Efficacy of the Steam Vасччm Сlеапеr SGV 6/5
against Мчriпе поrочirчs Sg9 as а surrogate for human noroviruses
with floor nozzle and rчЬЬеr lip insert
of the соmрапу

Alfred Кёrсhеr SE & Со. KG, Аlfrеd-Кёrсhеr-Str. 28-4Q,71З64 Winnenden
using the standaгdised process of the 4-Field-Test
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At the request of Alfred Кёrсhеr SE & Со. KG Wiппепdеп, the virucidal efficacy of the Steam Vасччm
Сlеапеr SGV 6/5 with flооr nozzle and rчЬЬеr lip iпsегt was tested, The simulation of practical conditions
using the standardised рrосеss of the modified 4-Field-Test was applied. Тhеrеfоrе, the virucidal efficacy of
the Steam Vасuчm Сlеапеr SGV 6/5 against noroviruses was evaluated чпdеr clean conditions. lnitially the
contaminated PVC surface was pre-treated with maximum steam quantity. Afterwards all of the fields wеrе
cleaned at а speed of 30 cm/s during the wiping рrосеss in а combined steam/suction ореrаtiоп.
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Device setting

рrераrаtоry treatment and рrасtiсаl application
steam maximum, steam quantity regulation (level ll|)

Test рrосеdurе

ассоrdiпg to 4-Field-Test

Methodical аррrоасh

рrераrаtоrу treatment: steam ореrаtiоп
рrасtiсаl application: steam/suction ореrаtiоп
Handwheel steam level lll; push button vacuuming operation off

Test оrgапism

Мuriпе погочirus, isolate S99

lпtегfеriпg substance

c|ean conditions

Test suгfасе

FоRЕХ@ classic
(РVС as mode|for hаrd surfaces)

Speed

30 cm/s
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Logreduction
4.17 loglg
99.99%

The Steam Vacuum Сlеапеr SGV 6/5 demonstrated а 4.17 log reduction of the test organism mчriпе
norovirus in two independent tests. Therefore, ап efficacy of g9,99% against norovirus has Ьееп
scientifically confirmed, Ву analogy, the test result also applies to other device with same design and
same or higher steam output at the outlet nozzle such as SGV 6/5,
Stuttgaгt, 2020-0В-27
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Сертифiкат
ефективностi паропилососа SGV 6/5 з насадкою для пiдлоги
та гумовою крайкою проти мишачого HopoBipycy S99
як замiнника людських HopoBipyciB
виробництва
Аlfrеd Кёrсhеr SE & Со. KG, Аlfrеd-КёrсhеьStr. 28-40,71364 Wiппепdеп,
при використаннi стандартизованоТ процедури випробування з 4 полями

На замовлення компанiiАlfrеd Кёrсhеr SE & Со. KG Wiппепdеп було проведено випробування вiроцидноТ
ефективностi паропилососа SGV 6/5 з насадкою для пiдлоги та гумово}о крайкою. Було застосовано
метод моделювання практичних умов iз використанням стандартизованоi процедури модифiкованого
випробування з 4 полями. Таким чином, вiроцидна ефективнiсть паропилососа SGV 6/5 проти HopoBipyciB
розраховувалася у чистих умовах. Спочатку забруднена ПВХ-поверхня пiддавалася попередньому
обробленню з максимальною кiлькiстю пари. Пiсля цього Bci поля оброблялися зi швидкiстю 30 см/с пiд
час протирання на етапi проведення комбiнованоТ операцiI очи|лення парою/вакуумом.

Паропилосос SGV 6/5 з насадкою для пiдлоги та ryмовою крайкою (Alfred Кёrсhеr

SE & Со. KG)

Налаштування
пристрою

попередня обробка та практичне використання
максимальна кiлькiсть пари, реryлювання кiлькостi пари
(piBeHb lll)

3нищення
Процедура
випробування

систематичний
пiдхiд

Тест-мiкроорганiзм
Перешкоджаючi
речовини
Поверхня тестування
Швидкiсть

згiдно з вимогами до проведення випробування з 4 полями
попередня обробка: обробка парою
практичне використання: обробка парою / всмоктування
рукоятка рiвня пари на piBHi lll, кнопка всмоктування вимк.
Мишачий HopoBipyc, культура S99

MiKpo-

органiзмiв
4,17 log'o
99,99%

чистl умови

FоRЕХ@ classic

(ПВХ як модель твердих поверхонь)
З0 см/с

Паропилосос SGV 6/5 у двох незалежних випробуваннях показав зменшення кiлькостi тестмiкроорганiзмiв миlлачого Hopoвipycy на 4,17 порядки. Таким чином, науково пiдтверджено Його
ефективнiсть у 99,99% проти HopoBipycy. Результати випробування також придатнi для iнlлих
пристроТв з такою ж конструкцiею, як SGV 6/5, та рiвною або бiльtлою iнтенсивнiстю пари у випускному соплi.
Штутгарт, 27,08,2020
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Приват-доцент ffoKTop природничих наук Марен Еггерс (Маrеп Еggеrs)
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Перекладацька компапiя
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01030, YrgaiH4 м. КиiЪ,

Translation соmрапу
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Tel. 0038 (044) 22-999-02
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www.рrофегеklаd,uа
iпfо@рrофеrеklаd.ча
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