
Spirtu saturošs, ātras iedarbības virsmu
dezinfekcijas līdzeklis ar putu veidotāju. 

Plaša spektra iedarbība pret 
baktērijām (ieskaitot TB) un raugiem. 

 

Augsta dezinfekcijas efektivitāte
uz visa veida pret spirtu izturīgām
virsmām, pat augsta riska zonās.

 
 

 � Neveidojas aerosols gaisā

 �  Gatavs lietošanai un 
ar patīkamu samaržu  

 � Iekļauts VAH sarakstā

VIRSMU DEZINFEKCIJA

Incidin ®  Foam 
Lietošanai gatavas putas ātrai dezinfekcijai uz spirta pamata.



Incidin ®  Foam
Lietošanai gatavas putas ātrai dezinfekcijai uz spirta pamata.

PIELIETOJUMS

Lietošanai gatavs, putas veidojošs 
šķīdums ar izsmidzinātāju. 

Lietojiet produktu uz sausas virsmas. 
Izsmidziniet  no apm. 30 cm attāluma 
izmantojot 40 ml/m2) un ļaujiet nožūt. 
Samitriniet pilnībā visu virsmu. 
Gadījumā, ja elektroiekārta darbojas, 
pārliecinieties, vai sprādzienbīstamības 
dēļ nav jāatvieno strāva.

 
 

  

Saskaņā ar  UVV iesakām 
lietot aizsargcimdus.  

 Lietojiet biocīdus uzmanīgi!
 

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet 
etiķeti un informāciju par biocīdu. 

SASTĀVS

100 g šķidruma satur: 20 g 2- propanola;  
10 g etanola; 0,2g benzalkonija hlorīdu, 
0,01 g Glucoprotamin ®   

   
  

ATZINUMI

Produkts ir plaši testēts - mikrobioloģiski, 
virusoloģiski, toksikoloģiski un ekoloģiski.

 

Pēc Jūsu pieprasījuma, mēs labprāt
sniegsim Jums testēšanas atzinumus. 

INFORMĀCIJA PASŪTĪJUMIEM

Produkts Iepakojums  Produkta 
kods

 

Incidin ®  Foam  
Pudele 16 x 750 ml 30 415 80

Incidin ®  Foam  
Kanna 2  x 5 L 30 416 00
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Mūsu sasniegumi Jūsu ieguvumi

Lietošanai gatavs produkts izsmidzināmā
pudelē, ar ātri reaģējošu putas veidojošu 
šķīdumu un patīkamu  smaržu.  

Ātra virsmu dezinfekcija un tīrīšana apvienojumā
ar drošāku un efektīvāku lietošanu. 
Patīkams lietošanai ar rokām.

Putu aplikācijām, ar zemu spirta saturu. 
Nesatur nevēlamus aerosolu propelentus. 

Drošāks darbs lietotājam, 
bez riska ieelpot aerosolu.

  

IEDARBĪBA
KONCENTRĀCIJA

MINIMĀLAIS 
EKSPOZĪCIJAS 
LAIKS (min.)

VAH-saraksts (baktericīds, levurocīds, tuberkulocīds)

Virsmu dezinfekcija atbilstoši VAH (ieskaitot TB), 
tīrot mehāniski, tīros un netīros apstākļos apstākļos

 
 neatšķaidīts 5

Virucīdo dezinfekcijas līdzekļu saraksts

Tests atbilstoši DVV vadlīnijām ar / bez proteīnu slodzes   

Ierobežota spektra virucīds* (ietver HIV, HBV, HCV) neatšķaidīts 1 

Rota vīruss neatšķaidīts 0,5

Adenovīruss neatšķaidīts 1

Poliomas vīruss SV40 neatšķaidīts 0,5  

*saskaņā ar Roberta Koha instituta (RKI) vadlīnijam 01/2004
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