TERMÉKISMERTETŐ

ZEPYNAMIC A
Illatosított fertőtlenítő aerosol
Termékleírás
Fertőtlenítő és légfrissítő aeroszol, kerti virágillattal.
Megöli a TBC- és a Herpes Simplex 1 és 2 fajtáját okozó baktériumokat,
valamint más vírusokat.
Előtisztítás után semlegesíti a HIV-1 –et (AIDS vírus) a vérrel vagy testnedvekkel szennyezett felületeken.
Fenolos fertőtlenítők keverékéből áll. Fertőtleníti a bakteriálisan szennyezett felületeket és megszűnteti a
kellemetlen szagokat.

Tulajdonságai és Előnyei
Hatásspektrum: baktericid, fungicid, vírucid, tuberkolocid, HIV-1
Fertőtlenít. Gyorsan elpusztítja a baktériumokat, vírusokat, gombát - penészt és más kórokozókat.
Csökkenti a betegség tovább adásának veszélyét.
• Baktériumölő. A gram pozitív és a gram negatív baktériumokat egyaránt elpusztítja, beleértve az
Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa’ Salmonella choleraesuis’ Salmonella schottmuelleri
baktériumokat.
• Korlátozza a penészt. Megakadályozza az Aspergillus niger és Penicillum glaucum gombák
elszaporodását a ruhákon.
• Hatékony a TBC ellen. Elpusztítja: Mycobacterium tuberculosis (Tubercule bacilli).
• Vírusölő. Semlegesíti a következő vírusokat: Human Immuno-deficiency Virus Type 1 (HIV-1; az
„AIDS”-et okozó retrovírus (Immun Elégtelenség Szindróma); Herpes Simplex Type 1 és 2 (Herpesz
vírus); Influenza A1/Hong Kong (myxovirus); Adenovirus Type 5 (adenovirus); Vaccinia (poxvirus);
Infectious Canine Hepatitus (adenovirus); Canine Distemper (myxovirus) és Feline Pneumonitis
(chlamydia Psittaci).
• Rozsda ellen is hatékonyan lép fel, fémes felületen korozió védelmet biztosít.
• Szagtalanít. A kellemes kerti virágillat megszünteti a kellemetlen szagokat a keletkezési helyükön.
• Gyorsan szárad. Nem hagy olajos réteget a felületen.
•

Alkalmazás
Segítségével fertőtleníthetők klímaberendezések szűrői, WC deszkák, telefonok, mosdókagylók,
szeméttárolók, pissouárok, irodai berendezések és szellőző járatok. Használata javasolt orvosi- és
fogorvosi rendelőkben, szanatóriumokban, állatorvosnál és egészségügyi létesítményekben, illetve számos
egyéb helyen.
1 flakon, közel 30-35 klima fertőtlenítéséhez elegendő.

Ajánlott felhasználási terület
Egészségügyi intézetek és otthonok, szociális intézetek és otthonok, Büntetés-végrehajtási és rendvédelmi,
valamint katasztrófavédelmi intézetek, Közintézetek, államigazgatási intézmények, Oktatási intézmények,
Takarító és karbantartó – üzemeltetők és szolgáltatók, Szállodaipar, Sport és rekreációs intézetek,
Élelmiszeripar.

Műszaki Leírás
Fizikai forma:
Szag:
Hajtóanyag :
Felhasználható:
Tárolási hőmérséklet:
Gyúlékonyság:

Aeroszol
virágillat
szénhidrogén
3 évig
0° - 49°C között
Gyúlékony a CSMA szerint

Csomagolás
Aerosol
Engedély szám:384/2007./OÉTI

Forgalmazza: Anilin Zrt.
1097 Budapest Gubacsi út 10/A
Tel:+36-1/215-3058, Fax:+36-1/215-2387
www.anilin.hu

