Vhodný
pro strojové
čištění

DESAM® GK
KONCENTROVANÝ KAPALNÝ DEZINFEKČNÍ PŘÍPRAVEK S MYCÍMI ÚČINKY
NA BÁZI ALDEHYDŮ

•
•
•
•
•

Vhodný k mytí a dezinfekci všech vodou omyvatelných ploch a povrchů
Výborná materiálová snášenlivost
Velmi dobré čistící účinky
Široké spektrum účinnosti
Neobsahuje formaldehyd

DESAM® GK
Koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek s mycími účinky pro jednofázovou dezinfekci a mytí
ploch a povrchů z oceli, mědi, hliníku, mosazi, skla, porcelánu, keramiky, PVC, PE, plexiskla, syntetické
pryže, termolabilních materiálů. Vhodné pro strojové i ruční čistění a dezinfekci i likvidaci ohniskové
infekce ve všech prostorách zdravotnických a jiných zařízení, které jsou vystaveny silné biologické
a infekční zátěži nebo vyžadují vysokou dezinfekční čistotu. Doporučujeme požívat jako alternativní
produkt k prostřídaní aktivních látek k přípravku Desam Extra, Chloramin T.

potřebné množství přípravku ve vodě o teplotě 20 - 25°C. 2% roztok
se připraví rozmícháním 20 ml přípravku v 980 ml vody. Nepoužívejte
vodu vyšší teploty, mohou vznikat dráždivé výpary. Pracovní roztok
uchovávejte v uzavřené nádobě.

Složení:
Aktivní látky:
• Glyoxal
• Glutardialdehyd
• Alkylbenzyldimetylamonium chlorid
Spektrum účinnosti:
•

Baktericidní vč. MRSA, virucidní (Adenovirus, Poliovirus), sporicidní
(B. Subtilis), tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní
Použití

Koncentrace

Expozice

Čištění a dezinfekce ploch a povrchů
zdravotnictví a obecné praxi

2%

15 min

Čištění a dezinfekce při zvýšené
biologické zátěži

5%

60 min

Účinnost
S. Aureus,
P. Aeruginosa,
E. Hirae, E. Coli

Baktericidní

MRSA

Aplikace:
Dezinfekce ploch a předmětů. Předem odstraňte hrubé nečistoty. Plochy
a povrchy předmětů otřete textilií smočenou v pracovním roztoku. Malé
voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí
doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nepoužitý připravený roztok
lze skladovat po dobu maximálně 10 dní.
Oblast použití:
•
•

Testovací
norma

Koncentrace

Expozice

EN 13727

2%

15 min

SOP

0,5%

2 min

•

Určen k manuální dezinfekci i strojnímu čištění všech vodovzdorných
a omývatelných ploch a předmětů.
Zdravotnická zařízení a oddělení s vyšší biologickou zátěží:
operační, gynekologická, plicní, infekční, oddělení popálenin, JIP,
ARO a dializační jednotka, laboratoře.
Vhodný také pro dezinfekci a čištění povrchů v potravinářství,
stravovacích provozech, veterinární praxi, institucích, kosmetických,
kadeřnických a masérských salonech.

Fungicidní

C. Albicans,
A. Niger

EN 13624

2%

15 min

Balení:

Mykobaktericidní

M. Avium,
M. Terrae

SOP

1%

30 min

Virucidní

Adenovirus,
Poliovirus

EN 14476,
DVV/RKI

•
•

5%

60 min

Sporocidní

B. Subtilis

EN 13704

4%

60 min

Návod na použití:
Příprava pracovního roztoku:
K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte

1 l láhev
5 kg kanystr

Exspirace:
•

24 měsíců

Typ přípravku:
•

Biocidní přípravek

Logistické údaje:
EAN produktu

Název výrobku

Počet ks v kartonu

Počet ks na paletě

8594005390126

Desam GK 1 l

12

324

8594005390126

Desam GK 5 kg

x

96

Výrobce:
BOCHEMIE a.s., Lidická 326, CZ – 735 95 Bohumín, tel.: 596 091 111, www.bochemie.cz
Manažer pro prodej ČR: mob: + 420 724 013 101 • Manažer pro prodej SR: +421 903 262 932
Manažer pro distributory ČR+SR:+420 724 176 368 • Produktový manažer ČR+SR: +420 724 913 393
0312/2014

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

