
TULAJDONSÁGOK

Meliseptol® HBV kendők
�� Praktikus és gyors hatású, kiváló minőségű kendők
�� Célzott törlőkendős fertőtlenítés kisebb felületekre
�� Meliseptol® Rapid oldattal átitatott kendők
�� Higiénikus alkalmazás a praktikus és biztonságos 

adagoló doboznak köszönhetően
�� Újrahasználható doboz, utántöltő tasakkal
�� Dermatológiailag tesztelt
�� Biztonságosan záródó fedél (záráskor „kattanás”  

hallható)
�� Csavaros fedelű tégely

MELISEPTOL® HBV
FERTŐTLENÍTŐKENDŐK
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MELISEPTOL® HBV  … gyors és praktikus

1) DGHM (német rövidítés): Német Higiéniai és Mikrobiológiai Szövetség
2) VAH (Német rövidítés): Alkalmazott Higiénia Szövetség

Leírás
�� Praktikus törlőkendők fertőtlenítéshez –  
1 perces behatási idővel
�� Aldehidmentes
�� Gazdaságos – utántöltő tasakkal

Használati utasítás
Törölje át a kezelendő felületet, amíg az teljesen nedves nem lesz, 
majd hagyja a szert hatni 1 percig. Tartsa nedvesen és ne törölje 
szárazra a felületet a kívánt behatási idő elteltéig.
Alkoholérzékeny felületek (pl.: akrilüveg) kezelésére nem használ-
ható! Ne használja forró felületen vagy áram alatt lévő elektroni-
kus eszközökön!

Fertőtlenítő kendők – gyors és gazdaságos
Töltse újra az üres, tiszta, fertőtlenített és száraz Meliseptol® 
HBV adagolót az utántöltő tasakkal.

Behatási idő
Mikroorganizmusok Vizsgálati módszer Behatási idő

Felületfertőtlenítés
Baktericid, fungicid  
(C. albicans)
és burkos vírusokkal  
(beleértve
HBV, HCV, HIV, Vaccinia vírus,
BVDV) szemben virucid

DGHM1 / VAH2 09 / 2001 
(egyenértékű: EN 13727, 
EN 13624, EN 13697) 
EN 1040, EN 1275, 
EN 1276,
DVV / RKI*

1 perc

Mykobaktériumok (TbB )
DGHM1 09 / 2001
(egyenértékű:  
EN 14348)

30 mp

Gombák (A. brasiliensis) EN 13624 15 perc

Burok nélküli vírusok
DVV / RKI* 
felületi vizsgálat

10 perc

Madárinfluenza A vírus DVV / RKI* 15 mp

HBV (DHBV) DVV / RKI* 15 mp

Rotavírus DVV / RKI* 1 perc

Adenovírus DVV / RKI* 1 perc

Polyomavírus DVV / RKI* 5 perc

Poliovírus
Felületi mennyiségi 
vizsgálat

10 perc

Norovírus (FCV) DVV / RKI* 2 perc

Norovírus (MNV) EN 14476 1 perc

Vizsgálati jegyzőkönyvek igény szerint rendelkezésre állnak
*DVV (Német Vírusbetegségeket Ellenőrző Hatóság) és a Robert Koch Intézet 
irányelve szerint, mennyiségi szuszpenziós vizsgálatok alapján (Német 
Egészségügyi Közlöny, 2014/01)

Kiszerelés Cikkszám

Adagoló doboz (100 db kendővel) 19096

Utántöltő tasak (100 db kendővel) 19097

Fiziko-kémiai adatok
Megjelenési forma: tiszta, színtelen folyadék

Sűrűség (20 °C): kb. 0,91 g / ml

Gyulladáspont: (DIN 51 755): + 31 °C

Illat: enyhe citrom

Meliseptol® HBV-Kendők 
Egy doboz vagy utántöltő tasak tartalmaz 100 darab használatra kész törlőkendőt, 211 g Meliseptol® Rapid oldatba áztatva.
A készítmény összetevői a 648/2004/EK mosó- és tisztítószerekről szóló rendeletnek megfelelően: <5% nem ionos felületaktív anyagok.

Veszélyes áruk címkézése: a Meliseptol® HBV kednő nem minősül veszélyes árunak.
Figyelmeztetés: A fertőtlenítők használata során ügyeljen a biztonságra! Mindig olvassa el a címkét és a terméktájékoztatót használat előtt! Ne használja a termékeket lejárati dátum után! Gyermekektől távol tartandó!

HATÉKONY  
A NOROVÍRUSOKKAL  
SZEMBEN IS!


