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Hygiejnisk og brugervenlig alkoholbaseret overfladedesinfektion 75%

Anvendelsesområde Til desinfektion af overflader, udstyr og kontaktpunkter der tåler alkohol. Især velegnet til brug i
fødevareindustrien, da produktet ikke kræver efterbehandling eller efterskyl med vand.

Antibac Overfladedesinfektion 75% findes i forskellige emballagetyper,  som egner sig til forskellige
formål.

TIL PROFESSIONEL BRUG

Produktegenskaber Alkoholbaseret overfladedesinfektion der virker hurtigt og effektivt mod vegetative bakterier,
gærsvampe og forskellige vira. Indeholder 75% denatureret ethanol (denatureret med IPA).
Uparfumeret.
CEI vurderet.
Godkendt af Fødevarestyrelsen til brug i fødevarevirksomheder J.nr: 2006-20-5409-00726.

Produktet findes i følgende forpakninger:
601375 750 ml sprayflaske. Let at anvende og giver en jævn fordeling selv på vanskeligt
fremkommelige steder. Pumpen på sprayflasken har en kraftig doseringsevne som fordeler produktet
jævn uden at danne aerosoler.

601374 1 l flaske. Flydende desinfektionsmiddel, der er let at fordele på overfladen.

601376 150 wipes i bøtte. Blå wipes i blødt materiale, der er let og behagelige at arbejde med.
Størrelse: 20 x 20 cm. Bøtten har låg med genluk der sikrer, at servietterne ikke tørrer ud.

Antibac Overflade-
desinfektion 75%
Overfladedesinfektion
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Brugsanvisning Anvendes på synligt rene og tørre overflader der tåler alkohol. Test på et lille ikke synligt område, hvis
du er i tvivl. Overfladen skal være fugtig i minimum 1 minut for at opnå den tiltænkte effekt.

For at skåne hænderne anbefales det at anvende handsker i henhold til EN374.

Test standard Claim Test organism Contact time

EN1276 Bactericidal activity

P. aeruginosa
S. aureus
E. hirae
E. coli 1 min

EN1650 Fungicidal activity
A. Niger
C. albicans 1 min

EN14476
Activity against
enveloped viruses Vaccinia virus 30 sec

Indhold Ingrediens Effekt

Denatureret ethanol 75% Aktivt stof

Opbevaring Opbevares ved 0-30°C.
Holdbarhed: 30 måneder fra produktionsdato.

Udseende og duft Uden farve og parfume.

Produktionsland DANMARK

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Biocidprodukt. Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og
produktoplysningerne før anvendelse. Sikkerhedsdatablad findes på www.kiilto.dk.

Emballagematerialer Emballagen på vores produkter er fremstillet af plast og karton, som er genanvendelige materialer. Vi
ønsker, at emballage fra vores produkter genanvendes, når det er muligt.

På www.kiilto.dk kan du læse mere om vores emballage, samt hvordan det kan genanvendes.

Forpakningsstørrelse
/ Varenummer

Salgsenhed Varenummer GTIN Forpakning

12 x 1 l 601374 7054956013747 Flaske

6 x 150 ml 601376 7054956013761 Wipes

6 x 750 ml 601375 5701684741320 Spray
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Standard tilbehør Bøtte med 150 wipes: 601130 Holder til wipes

Øvrig information Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.kiilto.dk eller send en
mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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