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 ضد عفونی کننده اشیاء

Object Disinfectant 

 

 مشخصات:

سطحی و دیگر مواد فعال دهد و بر پایه که به سرعت واکنش نشان میو آماده برای مصرف است  رقیقیاء یک محصول ضد عفونی کننده اش

 مواد کمکی است.

 

 موارد مصرف:

 ،مانند: دستگاههای بدنسازی می رود.در تماس مستقیم با بدن انسان هستند به کار که  لوازمیاین محصول برای ضد عفونی کردن سریع اشیاء و 

اشیاء سرامیکی و غیره. دستشویی، دستگیره های فلزی، ،دستگیره های در نیمکتها،  

، مانند سوالریوم نیز به کار می اندساخته شده برای سطوح حساس که از شیشه های اکریلیک و یا پالستی ،باالی محصول اریبه دلیل سازگ

این محصول شامل ویژگی های برجسته زیر است: رود.  

دقیقه روی سطوح تمیز( 1تأثیر گذاری سریع )حدود  -  

.اثر بخشی زیاد -  

)TBC ضد باکتری)شامل + 

)C ضد ویروس )شامل آلبیکنس+ 

 +ضد ویروس )واکسیناسیون، ویروس ایدز ، هپاتیت ث، هپاتیت ب ، تب مالت(

.رایحه خوبی دارد  -  

  سازگاری باالیی دارد. -

   باشد.می( Aldehyde) عاری از الکل و آلدهید -

 

 دستورالعمل استفاده:
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شود اسپری کنید و با یک پارچه روی سطح بمالید. فرآوریل را به طور یکنواخت روی سطحی که باید این محصو -1  

دقیقه  1روی  سطوح تمیز :  کاربرد -2  

دقیقه  5:  روی  سطوح کثیفکاربرد       

 

 رهنمود های  ویژه:

  N :36151 –BauA کد  -  

.فقط برای مصارف صنعتی -  

نباید با دیگر محصوالت پاک کننده مخلوط شود. -  

 Akemi Stone Cleaner ,Akemi Disinfectant Cleaner ,Akemi Urine Scale Removerباید ابتدا توسط محصول  بیشترکثیفی های  -

 مراجعه فرمایید(. محصوالت )لطفا به برگه اطالعات فنیپاک شوند  ، Akemi Algae and Moss Remover Powerو

پاک شوند. ،چندین مرتبه توسط آب تمیز ه سازیهینسطوحی که در تماس با مواد غذایی هستند باید پس از ب -  

.هیدپس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار د -  

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 

 مشخصات فنی:

 رنگ:                روشن 

گرم/سانتی متر مکعب 1      چگالی:          

             8 :PHمقدار 

پلی اکسانید دی متیل آمونیوم کلرید،      عناصر فعال:   

 

 طول عمر:

و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری شود. یخ زدگی دور از  ،داری در مکان خنکهسال در صورت نگ 3حدود  

 

 

 

 

 

 

 

 


