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DESINFECT’ALIM V 
Desinfekční prostředek na plochy a vybavení bez oplachování

Baktericidní, kvasinkocidní, virucidní
Schválený pro styk s potravinami
98,4% složek minerálního nebo rostlinného původu

APLIKACE
Certifikovaný společností ECOCERT, Désinfect’Alim V je připravený k použití a umožňuje rychlou desinfekci
ploch a vybavení, které mohou přijít do styku s potravinami, bez nutnosti oplachování. Baktericidní,
kvasinkocidní, virucidní prostředek, ideální pro zařízení hromadného stravování, laboratoře, školky.
Tento prostředek je složen z 98,4% složek minerálního neb rostlinného původu. Je bez barviv, bez alergenů.

NÁVOD K POUŽITÍ
Správné dávkování šetří peníze a minimalizuje dopad prostředku na životní prostředí.
 Prostředek rovnoměrně nastříkejte na určené plochy, které jste předtím očistili.
 Nechte působit 1 až 15 minut.
 Vybavení po aplikaci omyjte čistou vodou.

Vůně: bez vůně
VLASTNOSTI
Vzhled: tekutá kapalina 
Hustota při 20°C:0.870  0.005 

Barva: bezbarvý       
čisté pH při 20°C : 9     0,5

Složení: mimo jiné: etanol, voda, denaturační činidla.
V souladu s vládními nařízeními ze dne 8. září 1999 a ze dne 19. září 2013 týkajícími se čisticích prostředků vybavení, které 
mohou přijít do styku s potravinami.  

DESINFEKČNÍ ÚČINNOST
- Baktericidní typicky v podmínkách špíny při 20°C po dobu 1 minuty dle norem EN 13697 a EN 1276.
- Kvasinkocidní typicky v podmínkách špíny při  20°C po dobu 1 minuty dle normy EN 13697 (Candida albicans).
- Virucidní dle normy EN 14476, typicky v podmínkách špíny při 20°C po dobu 15 minut na všechny obalené viry* a neobalené 

viry (celé spektrum) a po dobu 1 minuty na Adenovirus a Myší norovirus (všechny obalené viry* a některé neobalené viry – 
omezené spektrum).

Obsahuje 700g/kg ETHYLALKOHOLU (CAS č. 64-17-5). Typ přípravy: AL. Použití: TP4 
* Koronavirus je obalený virus.
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BEZPEČNOST / OBEZŘETNOST
Detergent certifikovaný společností ECOCERT Greenlife dle 1. certifikační úrovně referentu ECOCERT dostupného na
http://detergents.ecocert.com. 
Biocidní prostředky používejte s opatrností. Před použitím si přečtěte etiketu a informace týkající se prostředku. Nesnáší mráz.  
Vyhrazen k profesionálnímu použití. 

BALENÍ
Karton 6 lahviček o obsahu 750 ml – Č. ref.: 377060/6X750 
Jednotka balení (J.B.): lahvička 750 ml 
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Počet J.B./karton: 
Počet kartonů/vrstva: 
Počet vrstev/paleta: 
Počet kartonů/paleta: 
Počet J.B./paleta : 600 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách 
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