
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek
na bázi KAS, aminu a fenoxyetanolu určený
pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch a povrchů ve zdravotnictví,
potravinářství a komunální hygieně.

desam® effect

Biocid

Naše Plus
Všestranný, účinný a ekonomický

Účinný od 0,25%

Nedráždí dýchací cesty

Použití i v přítomnosti pacientů

Vhodný také do potravinářství a nemocničních kuchyní

Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem
schülke wipes

Oblast použití
desam® effect je určený k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a
prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických
vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech
oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně
(kosmetické a tatoo salóny, fitness centra, školní zařízení, atd.),
v institucích a také v potravinářství.
Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako
je nerezová ocel, pochromované a smaltované povrchy,
sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty.
Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.

Účinnost
Baktericidní, virucidní (BVDV / Vaccinia / Noro / Rota / Adeno),
mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
desam® effect se používá na povrchy předem zbavené
viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace
pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství
přípravku ve vlažné vodě (20 - 25 °C). K získání správné
koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy,
směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie
(mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé

voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po
uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g přípravku desam® effect obsahuje následující aktivní
látky:
• 19 g Benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium chlorid
• 10 g 2-fenoxyethan-1-ol
• 7,2 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
• 3 g Didecyldimetylamonium chlorid

Zvláštní upozornění
Určeno pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými produkty.
Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky. Plochy a
předměty, které byly ošetřeny směsí a mají přijít do přímého
styku s potravinami, musí být důkladně (několikanásobně)
opláchnuty pitnou vodou. Není vhodný na povrchy s
pozinkovaným povrchem, kůže a neošetřené dřevo, barevně
nestabilní a porézní materiály.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Desam Effect 1 l FL 12/Karton 70002050

Desam Effect 5 l KA 1/Kanystr 70002051

Životní prostředí
Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku


