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Amit nyújt 

 Alkohol érzékeny felületekre; 
 Felhasználásra kész fertőtlenítő 
kendők; 
  Széles mikrobiológiai hatás-
spektrum, a lehető legrövidebb 
behatási idő alatt; 
 Rendkívül gyors és hatékony; 
 Praktikus jumbo méretben: 
200 db kendő/doboz vagy utántöltő 
tasak; 

 

 

Alkalmazási terület 

 Orvosi műszerek (CE 0297) és 
egyéb felületek fertőtlenítésére. 

 Különösen alkalmas alkoholra 
érzékeny felületekre (pl. plexiüveg 
és ultrahangos transzducer) 

Behatási idők és alkalmazási módok 
 

Mikroorganizmusok Behatási idők 

Baktericid, fungicid (a 
VAH/DGHM* lista rövid 
behatási időre vonatkozó 
irányelve alapján) 

5 perc 

Virucid aktivitás (beleértve 
HIV, HBV, HCV) 

1 perc 

BVDV 1 perc 

Rotavírus 1 perc 

Vaccina 1 perc 

* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága 

 

 

Mikrobiológiai hatásspektrum 
A mikrozid® sensitive törlőkendők  

 baktericid, 

 fungicid, 

 virucid (HBV, HCV, HIV, rotavírus, vaccina) hatással 

rendelkeznek. 

 

 

  

mikrozid® sensitive törlőkendők 
Alkoholmentes, azonnal használható, gyors 

felületfertőtlenítő kendők, az érzékenyebb felületekre 

is. 
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Termék adatok 
Összetétel: 

1 doboz vagy utántöltő tasak 200 db kendőt tartalmaz. 

100 g oldat: 

 0,26 g kvaterner ammónium vegyület, 

 0,26 g didekil-dimetil ammónium klorid, 

 benzil-C12-C18-alkildimetil, 

 kloridok. 

 

Kémiai / fizikai adatok 

Megjelenés tiszta, színtelen folyadék 

Hőstabilitás -5°C - +40°C 

Fajsúly (20°C) kb. 0,998 g/cm
3
 

Viszkozitás < 15 másodperc (DIN 53211) 

pH érték kb. 6,0 - 0,8 

Robbanáspont 61°C (DIN 51755) 

 

Kiszerelési egységek 
Kiszerelési egységek Csom.egységek Cikkszám 

200 db-os doboz 10 doboz / karton 109184 

200 db-os utántöltő 
tasak 

12 tasak / karton 109190 

 

 

 

Alkalmazás módja 
A mikrozid® sensitive törlőkendővel törölje át a 

fertőtlenítendő felületeket alaposan, győződjön meg róla, 

hogy a felületek teljesen nedvesek legyenek, majd hagyja, 

hogy az oldat kifejtse hatását. Nagyobb felületnél 

használjon több kendőt, ha szükséges. 

 

Különösen alkalmas alkoholra érzékeny tárgyak felületére 

(pl. plexiüveg, ultrahangos transzducerre). 

 

Figyelmeztetés 

 Védőkesztyű használata ajánlott. 

 Használja óvatosan a fertőtlenítőszert! 

 Mindig olvassa el a címke információit mielőtt 

használná! 

 

Adagoló segédeszközök / tartozékok 
Kiszerelési egységek Cikkszám 

Falra szerelhető fém doboztartó 134417 

 

 

 

 

 


