
Vysoce účinný koncentrovaný kapalný přípravek
na bázi kombinace glutaraldehydu a kvarterních
amoniových sloučenin pro dezinfekci a mytí všech
omyvatelných ploch.

antifect® extra

Plně virucidní

Naše Plus
Příjemná vůně

Výborné čisticí vlastnosti

Krátká doba expozice

Výborná materiálová kompatibilita

Plně virucidní účinek

Oblast použití
Vhodný pro jednofázovou dezinfekci a čištění ploch a povrchů
v nemocnicích, a také farmaceutickém a kosmetickém
průmyslu. antifect® extra je vhodný taktéž na dezinfekci
močových nádob.

Účinnost
Baktericidní, virucidní, tuberkulocidní, fungicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
antifect® extra se používá na povrchy předem zbavené
viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace
pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku
ve studené vodě. K získání správné koncentrace použijte
aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a
povrchy předmětů otřete pomocí textílie (mop, utěrka apod.)
smočené v pracovním roztoku. Nemíchejte s žádnými jinými
dezinfekčními přípravky.
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Distributor Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@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 antifect® extra obsahuje následující aktivní
látky:
• 9,8 g glutaraldehyd
• 5 g kvarterní amoniové sloučeniny (benzyl C-12-16-
alkyldimethyl, chloridy)
• 5 g kvarterní amoniové sloučeniny
(didecyldimethylammonium chloridy)
Další složení:
5-15% neionogenní povrchově aktivní látky, parfémy

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva zelený

Dynamická viskozita cca.   11 mPa*s /   20  °C /  Metoda :  ISO 3219

Forma kapalný

Hustota cca.   1,00 g/cm3 /   20 °C

pH cca.   4,7 /   20 °C /   koncentrát

Zápalná teplota 35 °C /  Metoda :  DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění
Neskladujte při teplotách nad 30 °C. Mísení s jinými produkty
může mít negativní vliv na účinnost produktu. Určeno pouze
pro profesionální trh. Nesmí přijít do přímého kontaktu s
potravinami. Při použití zajistěte větrání.
Doba exspirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Antifect extra 2l 5/Karton 118302

Antifect extra 5l 1/Kanystr 118305

Související přípravky
  • desam® GK

Životní prostředí
Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku
Biocidní přípravek

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


