
 
  

 Desinet-compact Koncentrát 

Aldehydy neobsahujúci, tekutý čistiaci a dezinfekčný 
koncentrát  
 
Vlastnosti 
Čistiaci a dezinfekčný koncentrát Desinet-compact bol testovaný prostredníctvom DGHM. Neobsahuje aldehydy, 
fenoly a organické kovy. Dôkladne čistí, má neutrálnu vôňu a po zaschnutí je protisklzový. Je účinný proti 
grampozitívnym a gramnegatívnym baktériám a hubám. Ničí vírusy (HIV, HBV, HCV).   
 

Zloženie 
Účinné látky v 100 g koncentrátu: 
7,0 g didecyldimethylammoniumchlorid, 
12,0 g N-(3-aminoprofil)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 
10,0 g 1- phenoxypropan-2-ol/2-phenoxypropanol. 
Ďalšie účinné látky (upravené v nariadení 648/2004/EK): 
Neionické tenzidy 5-15 %, rozpúšťadlá na vodnej báze. 
pH-hodnota (koncentrátu): cca. 9,5                                pH-hodnota (roztoku priprav. na použitie): cca. 7,5  
 

Oblasť použitia 
Môže sa použiť na všetky vode odolné povrchy a pohyblivé zariadenia v rôznych oblastiach nemocníc, ako je 
napr. intenzívne oddelenie, operačná sála, infekčné oddelenie, v domovoch dôchodcov, škôlkach, kúpeľoch, 
sanitárnej oblasti, na WC misy a umývadlá, v sprchovacích kabínach, šatniach atď. Môže sa použiť aj na povrchy 
ošetrené náterom. Linoleové povrchy je potrebné pred dezinfekciou ošetriť náterom.  
 

Použitie 
Čistenie/drhnutie a dezinfekcia povrchov: 
 
Zabráňte kontaktu s pokožkou! Noste vhodné rukavice!  
Dávkovanie: Obsah sáčkov s potrebným množstvom  
(viď. tabuľku) Desinet-compact Koncentrátu pridajte  
bezozbytku k potrebnému množstvu studenej vody.  
Pri dezinfekčnom čistení je potrebné navlhčiť celý povrch  
(napr. 10ml/m²). Pomocné nástroje je potrebné dôkladne  
vyčistiť čistou vodou. Rozliaty koncentrát ihneď utrite  
a umyte dostatočným množstvom vody. Množstvá,  
ktoré sa majú použiť, sú zadané v objemových percentách  
(V-%), v závislosti od rôznej doby pôsobenia.   
 

Spotreba / m² 
Dezinfekčné čistenie: 0,10 ml 

Dezinfekcia povrchov: 0,10 ml 

Používajte výhradne v súlade s návodom na použitie a informačným materiálom výrobku. 

 

Koncentrát 

je žieravý 

R 34 Spôsobuje popáleniny/poleptanie. 
S 26 V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a 

vyhľadať lekársku pomoc. 
S 36/37/39 Noste vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné prostriedky na oči a tvár.  
S 45 V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc (ak 

je to možné, ukážte označenie látky alebo prípravku). 
 
Podľa zákona č. 1999/44/EK Art. 1 nie je povolené použitie tohto prípravku v domácnostiach! 

 
Balenie 
3/2 litrový flakón v kartóne Č. tovaru: j 35 03 08 
240 x 25 ml sáčok Č. tovaru: j 35 03 54 
Kiehl-DosiExpress 25 ml Č. tovaru: z 12 15 12 
 

Dezinfekčné 
čistenie 

 

Dezinfekcia povrchov Desinet-compact Koncentrátom

Zabránenie šíreniu pôvodcov chorôb v rámci nemocníc účinný proti vírusom* (vrátane: HIV, HBV, HCV)  rotačné vírusy 
vysoká organická záťaž veľká organická záťaž       

Doba pôsobenia Doba pôsobenia Doba pôsobenia  
5 minút 15 minút 4 hodiny 30 minút 15 minút 
1% 0,5% 0,25% 0,25% 0,25% 
4 sáčky (100 ml) k 
10 litrom vody 

2 sáčky (50 ml)  k 
10 litrom vody  

1 sáčok (25 ml) k 
10 litrom vody 

1 sáčok (25 ml)  
k 10 litrom vody 

1 sáčok (25 ml) k 
10 litrom vody 

*zodpovedá predpisom Inštitútu Roberta Kocha (nemecký Gesundheitsblatt) 
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