
 

 Desinet-compact concentrat 

Detergent dezinfectant lichid concentrat fără 
aldehide 
 
Proprietăţi 
Desinet-compact concentrat este un detergent dezinfectant registrat conf. listei VAH  
pentru dezinfectarea suprafeţelor. Acest produs nu conţine aldehide, fenoli, substanţe  
active metalo-organice. În timpul prelucrării Desinet-compact concentrat are un miros  
neutru, cu proprietăţi active de curăţare, şi se uscă fără urme de şters. Are acţiune  
contra bacteriilor grampositive şi gramnegative, ciupercilor şi viruşilor capsulaţi  
(acţiune "virucidă limitată" incl.HIV, HBV, HCV).  
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate întrebuinţa pe toate pavimentele, pereţi, tavane şi suprafeţele mobilei rezistente  
la apă în azili de bătrâni şi grădiniţe. La fel se poate aplica şi pe pavimente protejate.  
Pavimentele din linoleu trebuie protejate înainte de aplicarea acestui produs. 
 
Întrebuinţare 
1 Dozare = 25 ml 
 
Curăţenia de întreţinere (curăţenia igienică şi de dezinfectare /  
curăţenia suprafeţelor) /dezinfectare prin frecare:  
La curăţenia dezinfectantă intenţionaţi o umezire  
totală a suprafeţei (de exemplu 10 ml/m²).  
Întotdeauna preparaţi soluţia de curăţat cu apă rece. 
 
 
Prepararea soluţie de întrebuinţare: 
Dozare vezi tabelul de mai jos. 
a) Pregătiţi cantitatea necesară de apă într-o găleată,  
desfaceţi un plic de dozare şi introduceţi produsul în apă. 
b) Pregătiţi cantitatea necesară de apă într-o găleată după care  
adăugaţi produsul cu ajutorul unui sistem de dozare Kiehl  
(de ex. DosiExpress). 
c) Pentru ambalaje de 2 şi 5 litri, utilizaţi sistemul de dozare Kiehl  
corespunzător (de ex. staţie Dosi, Arcantec, DosiJet). 

Consum pe metru pătrat 
Curăţenia de igienă şi de dezinfectare/curăţenia suprafeţelor: 0,10 ml  
Dezinfectare prin frecare: 0,15 ml 
Folosiţi cu precauţie produsele dezinfectante. Înainte de întrebuinţare întotdeauna 
citiţi eticheta şi fişa tehnică de întrebuinţare. 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
2 x 5 litri canistre / carton Art.-Nr. j 35 03 05 
3 x 2 litri flacoane / carton  Art.-Nr. j 35 03 08 
240 x 25 ml plicuri de dozare / carton Art.-Nr. j 35 03 54 
 

Dezinfecţie 
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 Desinet-compact concentrat 

Detergent dezinfectant lichid concentrat fără 
aldehide 
 
 
Test de eficacitate conform Concentraţie Timp de 

acţiune 
Eficacitate testată cu germeni de lider  

VAH/DGHM 14.1 (bactericid / 
levurocid, cu contaminare 
mărită) 

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

4 ore Staphylococcus aureus  
incl. MRSA, Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa,  
Candida albicans 

 0,5%  
2 plicuri (50 ml)  
în  10 litri apă 

15 minute  

 1%  
4 plicuri (100 ml)  
în  10 litri apă 

5 minute  

EN 1040 (bactericid,  fără 
contaminare) 

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

5 minute Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus 

EN 1275 (levurocid, fără 
contaminare) 

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

5 minute Candida albicans 

EN 1276 (bactericid, cu 
contaminare redusă şi mărită) 

0,5%  
2 plicuri (50 ml)  
în  10 litri apă 

5 minute Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Escherichia coli, Enterococcus  
hirae 

EN 1650  (levurocid, cu 
contaminare mărită) 

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

5 minute Candida albicans 

EN 13697  
(bactericid, levurocid, cu  
contaminare redusă şi mărită,  

0,5%  
2 plicuri (50 ml)  
în  10 litri apă 

15 minute Pseudomonas aeruginosa,  
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Escherichia coli, Enterococcus  
hirae, Candida albicans 

DVV/RKI, acţiune virucidă 
limitată*, cu şi fără contaminare   

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

30 minute BVDV surrogate f. HCV. HIV, HBV, 
Vacciniavirus (viruşi capsulaţi) 

DVV/RKI, (testat cu MNV,  
cu şi fără contaminare)   

2%  
8 plicuri (200 ml)  
în  10 litri apă 

2 ore Noroviruşi 

DVV/RKI, (testat cu Rotaviruşi, 
fără contaminare)   

0,25%  
1 plic (25 ml)  
în  10 litri apă 

15 minute Rotaviruşi 

 
(*conform recomandării RKI, fişă de sănătate publică 01-2004 / vezi şi www.iho-viruzidie-liste.de)  
 
Compoziţie  
100 g din produs conţine următoarele substanţe active: 
7,0 g Didecildimetil clorură de amoniu 
12,0 g N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 
    
      
Alte substanţe (conf. 648/2004/CE): 
Fenoxietanol, tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă. 
Valoare pH (concentrat): ca. 9,5                           Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 7,5 
 
GHS 05, 07, 08, 09, Pericol (în concentrat);  
H302 Nociv în caz de înghiţire. H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.  
H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.  
H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P280 Purtaţi  
mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament  
de protecţie a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu  
apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru  
se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă 
expunere: consultaţi medicul.  
Conţine: Didecyldimonium Chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).  
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 
 
 


