
biosanitizer
új, környezetbarát tisztító-fertõtlenítõ koncentrátum, 
helyreállítja eszközei régi csillogását 

helyreállítja eszközei régi csillogását, 
nem tartalmaz illékony szerves ve-
gyületeket, alkoholt vagy aldehide-
ket, egyetlen, univerzális termék több 
helyett, minden eszköz anyagával 
kompatibilis, koncentrátum jellegébõl 
adódóan költségkímélõ, az elektrolízis 
gátlásával megakadályozza a korró-
ziót, kiemelkedõ tisztító teljesítmény 
különösen ultrahangos kádakban, 
széles spektrumú védelem mikroor-
ganizmusok ellen, rövidebb hatóidõ, 
7-es pH-ja nem károsítja az eszközö-
ket, friss és kellemesen semleges illat.
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kompatibilitás a különbözõ 
eszközök anyagával 

A biosanitizer minden típusú 
hõálló és hõérzékeny anyag 
manuális elõtisztítására és 
fertõtlenítésére alkalmas. 7-es

 pH-jának köszönhetõen min-
den típusú eszköz anyagával kompati-
bilis, beleértve a legérzékenyebb for-
gó eszközöket és fúrókat is. Az alábbi 
anyagokból készült eszközöket a korró-
zió vagy az elszínezõdés minden veszé-
lye nélkül az oldatban hagyhatja akár 
egész éjszakára is: fémek, nikkel-titán 
ötvözetek, volfrámacél, acél, mûanyag, 
üveg, porcelán, gumi, szilikon. 
 
gyors és gazdaságos 
A kiválasztott prioritások (hatóidõ, ár) alapján 
a biosanitizer magas minõséget kínál:
 

A 750 ml-es koncentrátumból 150 liter, 
az 5 literesbõl pedig 1000 liter azonnal 
felhasználható (0,5%-os) oldat nyerhetõ, 
mely tiszta helyen tárolva 7 napig áll el. 
Erõs szennyezés esetén javasoljuk, hogy 
korábban készítsen új oldatot.

helyreállítja eszközei 
régi csillogását 
Az elektrolízis gátlásával megakadályozza a 
korróziót és ezzel egy idõben eszközei régi 
fényét is helyreállítja. A biosanitizer különö-
sen hatékony ultrahangos eszközök eseté-
ben. Az eljárás során kémiai stabilitását még 
40 ° C-on is megõrzi.

környezetbarát 
A biosanitizer olajkémiai eljárással készül, 
nem tartalmaz illékony szerves vegyületeket,
alkoholt vagy aldehideket. Magas koncent-
rációjának és könnyû lebomlásának köszön-
hetõen a hagyományos tisztítószerekkel 
összehasonlítva negyedannyi káros anyagot 
juttat a környezetbe. Ennek következtében a 
hígított oldat közvetlenül kiönthetõ, anélkül, 
hogy ezzel környezetét károsítaná. 

univerzális
A biosanitizer használatával egy univer-
zális koncentrátum elõnyeit élvezi, azaz 
egyetlen terméket használhat mûszerei 
karbantartására több helyett. A kicsapó-
dás, elszínezõdés, illetve hatásvesztés el-
kerülése érdekében soha ne keverje más 
vegyszerekkel! A termék alkalmazásával 
nemcsak pénzt takaríthat meg, hanem al-
kalmazottai munkáját is leegyszerûsíti.
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5000 ml-es mûanyag kanna

kód 132016

Környezetbarát felületfertõtlenítõ és 
kézfertõtlenítõ termékeinkhez hasonló-
an, a biosanitizer I (I = instruments = esz-
közök) egy koncentrátum, mely orvosi és 
sebészeti eszközök tisztítására és fertõt-
lenítésére alkalmas. Erõs koncentrációjá-
nak köszönhetõen gazdaságos és a kör-
nyezetet is védi, mivel kevesebb vegyszer 
jut a szennyvízbe. Egyedi összetételét 
úgy alakítottuk ki, hogy Ön választhassa 
meg eszközei mennyi idõt legyenek az 
áztatókádban.

baktericid 
megfelel az EN 1040,
EN 13727, EN 14561 szab-
ványoknak, MRSA
(1% <15 min. 20°C.)

fungicid
megfelel az EN 1275, EN 13624, 
EN14562 szabványoknak,
  (1% <30 min. 20°C)
• candida albicans
• aspergillus niger

mycobaktericid 
megfelel az EN 14563 
szabványnak (B.K.) 
(B.K.) (0.5% 15 min. 20°C)
• mycobacterium tuberculosis

virucid 
megfelel az EN 14476 szabványnak
• HBV (0,1% 10 min. 20°C)
• PRV (0,1% 10 min. 20°C)
• HCV (0,25% 10 min.)
• HIV (0,75% 5 min.)
• BVDV (0,25% 10 min.)

• humán influenza (0,75% 5 min.)
• vaccinia (0,75% 5 min.)
• H1N1 (0,75% 5 min.)
• Herpes (0,1% 10 min. 20°C)
• HSV1 (0,1% 10 min. 20°C)

összetétel
víz, polihexametilén biguanid,
hidroklorid, propionát, N,N,-
Didecil-N-metil-poli(oxietil)am-
mónium-klorid, nem ionikus 
nedvesítõ szerek és amphote-
rikus, kelátképzõ anyagok, 
segédanyagok

megfelel az európai szabványoknak 

dip tartály 3000 ml

kód 132017

* (ultrahangos kád esetében is)

 % biosanitizer   H2O hatékonyság
eco 0.5 5 ml 995 ml 60 min.
normal  1 10 ml 990 ml 30 min.
rapide 2 * 20 ml 980 ml 15 min. 

750 ml-es fl akon

kód 132015
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indicator al bãii pentru durata de viaþã (data)

indicator al nivelului diluãrii bãii (1000 - 3000 ml)
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5000 ml-es mûanyag kanna
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