Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis
virsmām un iekārtām
Šķidrs koncentrāts
Pielietošanas sfēras:
•

•
•
•
•

Virsmu un iekārtu kombinētai tīrīšanai pārtikas
pārstrādes ražotnēs, profeisonālājas virtuvēs
kā arī virsmu un iekārtu apstrādei, kas nenonāk
saskarē ar pārtiku, kā piemēram farmācijas un
kosmētikas ražotnēs.
Arī piemērots lietošanai aukstajās zonās līdz
4ºC.
Arī piemērots kurpju zoļu higiēniskai apstrādei
bristu mazgāšans sistēmās kā arī dezinfekcijas
paklājos, piem. dezo-bedrēs.
Kombinētai individuālo aizsardzības līdzekļu1
mazgāšanai un dezinfekcijai
Arī piemērots lietošanai Dr. Weigert sauso
salvešu impregnēšanas sistēmā neoform wipes
RTF.

Iedarbība:
•
•
•
•
•

•
•
•

Baktericīda, levurocīda iedarbība, iedarbība
pret apvalkotiem vīrusiem, iedarbība sertificēta
atbilstoši Eiropas standartiem2.
Efektivi notīra netīrumus no darba virsmām,
iekārtām un grīdām vienlaicīgi dezinficējot tās.
Lieliska putu noturība, ja tiek lietots izmantojot
putu ģeneratoru.
Saudzīgs pret apstrādājamo materiālu
Piemērots visu materiālu apstrādei, kā
piemēram hroma-niķeļa tērauda, parastā
tērauda, vieglmetāla un krāsainā metāla un to
sakausējumu kā arī plastmasas virsmu
apstrādei.
Anodizēta alumīnija virsmas pirms aptrādes
pārbaudīt.
Iekļauts IHO3 dezinfekcijas līdzekļu sarakstā.
Pielietojums Dr. Weigert sauso salvešu
impregnēšanas sistēmā neoform wipes RTF
atbilst pašreizējām VAH rekomendācijām4.

Individuālie aizsardzības līdzekļi, ieskaitot niršanas rīkus (IAL)
Saskaņā ar Eiropas standartiem EN1276, EN1650, EN13697,
EN13727, EN14561, EN13624, EN14562, EN14476, EN17111

Sevišķas īpašības:
•
•
•

Lieliska tīroša iedarbība
Bez smaržvielām un krāsvielām
Listēts VAH4

Lietošana un dozācija:
Pielietojums iespējams vai nu izmantojot slaucīšanas
metodi, vai iemērkšanas metodi vai putu apstrādes
metodi.
Atkarībā no pielietojuma, atšķaidīt neoform K Plus
atbilstoši norādītajām dozēšanas rekomendācijām.
Slaucīšanai un pielietošanai izmantojot zema
spiediena tīrīšanas iekārtas un putotājus:
uzklāt darba šķīdumu uz tīrāmās un dezinficējamās
virsmas, vai noslaucīt tīrāmo un dezinficējamo virsmu
ar darba šķīdumu. Pēc iedarbības laika beigām rūpīgi
noskalot virsmas, kas nonāks saskarē ar pārtiku, ar
ūdeni (vismaz dzeramā ūdens kvaliātē). Darba šķīduma
temperatūra nedrīkst pārsniegt 40ºC.
Individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL)1 tīrīšanai
un dezinfekcijai imersijas vannās:
Individuāliem aizsardzības līdzekļiem1 ir jābūt pilnībā
iemērktiem darba šķīdumā visu paredzēto iedarbības
laiku. Pēc iedarbības laika beigām, rūpīgi noskalot
tekošā ūdenī, kas ir vismaz dzeramā ūdens kvalitātē.
Darba šķīdums jāatjauno katru dienu vai biežāk, ja
redzams, ka darba šķīdums ir piesārņots.
Lietošanas instrukciju kā izmantot neoform K Plus
salvešu impregnēšanas sistēmā neoform wipes RTF
lūdzu meklēt neoform wipes RTF tehniskajā aprakstā.
Piesūcinātas neoform wipes RTF salvetes var tik
uzglabātas līdz pat 28 dienām, ja tvertne ir cieši
noslēgta.
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IHO = Virsmu aizsardzības un higiēnas asociācija
VAH = Praktiskās higiēnas biedrība, Vācija

Individuālo aizsardzības līdzekļu tīrīšanai un dezinfekcijai
imersijas vannās
Individuālo aizsardzības līdzekļu6
tīrīšanai un dezinfekcijai imersijas
vannās
(baktericīda iedarbība EN13727 un
10ml/L (1,0%),
EN14561, levurocīda iedarbība
15 min, 20ºC
EN13624 un EN14562, iedarbība
pret apvalkotiem vīrusiem
EN14476 un EN17111)

Rekomendētā lietošana 20ºC
(baktericīda, levurocīda iedarbība)
Virsmu un iekārtu
mazgāšanai un dezinfekcijai
5 ml/L (0.5%), 15 min
(iepriekš netīrītas virsmas)5
Virsmu un iekārtu
5ml/L (0.5%), 15 min
dezinfekcijai
10ml/L (1.0%), 5 min
(iepriekš tīrītas virsmas)5

Baktericīda
iedarbība
(EN 1276 un
EN 13697)

Levurocīda
iedarbība
(EN1650 un
EN13697)

Dezinficējoša iedarbība
(virsmas un iekārtas)
Tīras virsmas
Netīras virsmas
5ml/L (0.5%),
5ml/L (0.5%),
5 min, 20ºC
15 min, 20ºC
10ml/L (1.0%),
60 min, 10ºC

20ml/L (2.0%),
60 min, 10ºC

30ml/L (3.0%),
60 min, 4ºC
10ml/L (1.0%),
5 min, 20ºC

30ml/L (3.0%),
60 min, 4ºC

5ml/L (0.5%),
15 min, 20ºC
10ml/L (1.0%),
15 min, 10ºC
10ml/L (1.0%),
60 min, 4ºC

Pret vīrusiem
lipīdu apvalkos
(EN14476,
EN171115
(iesk.
HIV,HBV,
HCV)

•
•
•
•
•

5ml/L (0.5%),
15 min, 20ºC

•

20ml/L (2.0%),
15 min, 10ºC
20ml/L (2.0%),
60 min, 4ºC

5ml/L (0,5%), 15 min, 20ºC

Kurpju zoļu higiēnai
Zoļu apstrādei birstu mazgāšanas
Vismaz 1ml/L
sistēmās
(0.1%)
Kurpju zoļu dezinfekcijai
dezinfekcijas paklājos un
40ml/L (4%),
dezo-bedrēs
5 min, 20ºC
(baktericīda, levurocīda
5
iedarbība)

5

Vispārīgi lietošanas norādījumi:

Saskaņā ar Eiropas standartiem EN1276, EN1650, EN13697,
EN13727, EN14561, EN13624, EN14562, EN14476, EN17111

•

Paredzēts vienīgi profesionālai lietošanai!
Strādājot ar šo līdzekli, rekomendējam lietot
aizsargcimdus.
Ekonomiskai un kontrolētai dozēšanai lietot
atbilstošas ierīces. Lūdzam kontaktēties ar
izpaltītāju.
Nejaukt kopā ar citiem produktiem
Uzglabāt un transportēt tikai oriģinālajā
iepakojumā.
Lietot dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas
iepazīties ar informāciju uz etiķetes.
Ievērot individuālo aizsardzības līdzekļu6
ražotāju noteiktās apstrādes rekomendācijas

Sertifikāti:
Dezinficējošā iedarbība ir sertificēta. neoform K Plus ir
testēts un pozitīvi novērtēts attiecībā uz Individuālo
aizsardzības līdzekļu6 materiālu savietojamību.
Dokumentācija pieejama pēc pieprasījuma.

Tehniskie dati:
pH līmenis
Viskozitāte
Blīvums

9.0
(5.0-10.0ml/L,
dejonizētā
ūdenī, 20ºC)
<50mPas (koncentrāts, 20ºC)
1.0 g/cm3 (20ºC)

Sastāvs:
Sastāvs saskaņā ar ES regulu nr. 648/2004 par
mazgāšanas līdzekļiem:
5-15% - nejonu virsmaktīvās vielas
Aktīvā viela uz 100g:
10.0g didecildimetilamonijhlorīds,
2.0 g N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropān-1,3diamīns

6

Individuālie aizsardzības līdzekļi, ieskaitot niršanas rīkus (IAL)

Uzglabāšanas informācija:
Glabāt no 0°C līdz 30 °C temperatūrā. Ja tiek uzglabāts
saskaņā ar nosacījumiem, lietošanas ilgums 3 gadi.
Derīguma termiņu skatīt uz iepakojuma etiķetes blakus
smilšu pulksteņa simbola .

Riski un drošības prasības:
Papildus informāciju par drošību skatīt drošības datu
lapā, tā ir pieejama www.drweigert.de sadaļā "service"
vai pie tuvākā izplatītāja.
Ja tiek lietots saskaņā ar norādījumiem, produkts ir
drošs pārtikas pārstrādes vadlīniju izpratnē.
Iznīcināt vienīgi tukšus un aizvērtus iepakojumus.
Informāciju par produkta atlikumu iznīcināšanu skat.
Materiālu Drošības Datu lapā.
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