Techninis duomenų lapas
Produktas: DEZIFOG
Aprašymas
Dezinfekantas, neskirtas tiesioginiam žmonių naudojimui; maisto srities
dezinfekantas (2 ir 4 produktų tipai). Įvairių patalpų ir paviršių dezinfekcijai:
 sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, odontologijos kabinetuose, slaugos
namuose), išskyrus medicinos priemones ir jų paviršių;
 visuomenės paskitries įstaigose (kirpyklose, grožio ir tatuiruočių salonuose,
viešajame transporte, mokyklose, vaikų darželiuose, degalinėse ir t.t);
 maisto pramonės ir viešojo maitinimo įmonėse;
 buityje.
Negali tiesiogiai liestis su maistu.
„Dezifog“, kai naudojamas tiksliai pagal naudojimo instrukciją, efektyvus prieš
apvalkalinių (lipofilinių) virusų grupę, kuriai priklauso ir SARS-CoV-2 (2019-nCoV)
virusas.
Naudojimas
Prieš naudojimą uždaryti patalpų langus ir duris. Ant dezinfekuojamo paviršiaus
neturi būti matomų nešvarumų.
Dėvėti asmens apsaugos priemones.
Dezifog išpurškiamas UR FOG rūko generatoriumi uždaroje patalpoje pagal įrenginio
instrukcijos rekomendacijas. Patalpa turi būti pilnai užsipildyta skleidžiamu rūku.
Po 90 minučių išpuršktas generatoriumi aerozolis būna pilnai išsisklaidęs ir tolygiai
pasidengęs ant paviršiaus. Po dezinfekcijos patalpos turi būti gerai išvėdinamos.
Išeiga: 0,4 ml/m3. Ekspozicijos laikas 90 min.
Po dezinfekcijos paviršius, kurie gali liestis su maistu, gerai nuskalauti vandeniu.
Produktą galima naudoti tik patalpose, kuriose nėra žmonių, gyvūnų, akvariumų,
maisto produktų.
Sudėtis:
Veikliosios medžiagos: alkil (C12-16) dimetilbenzilamonio chloridas, CAS Nr.
68424-85-1, EB Nr. 270-325-2, 3,5 %. Sudėtyje yra 2-propanolio, eterinių aliejų.

Fizikiniai- cheminiai rodikliai:
Parametrai
Išvaizda
Forma
pH prie 20 °C
Tankis prie 20 °C, g/cm3

Skaidrus, skystis
skystis
7.0-10.5
1.002-1.008

Mikrobiologinis efektyvumas
Efektyvumas

Koncentracija

Kontaktinis laikas

Bakteriocidinis EN 1276

0.4 ml / m3

90 min.

Fungicidinis/ mielicidinis
EN 1650

0.4 ml / m3

90 min.

Virucidinis EN14476

0.4 ml / m3

90 min.

Laikymo sąlygos
Naudoti tik su rūko generatoriais UR FOG.
Apruoštoje ir nevėdintoje patalpoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
Abejojant, kad biocidinis produktas gali gadinti dezinfekuojamą objektą, visada
išbandyti ant nedidelio ploto.
Pakuotę laikyti ne aukštesnėje nei 25 °C temperatūroje sandariai uždarytą pašaliniams
asmenims neprieinamoje vietoje.
Draudžiama naudoti ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukciją.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5E)BPR-493 (A0204VNO593616/A-20-259) , galioja iki 2025-08-24.

