TECHNISCHE DOCUMENTATIE

Nonfood Compounds
Program Listed D1
Registration # 142317

Krachtig ontsmettend middel met reinigende werking










Bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en
gebruiksvoorwerpen
Reinigt, verwijdert onaangename geuren en desinfecteert in één keer.
Geregistreerd product, onder toelatingsnummer. 11047N en 7217B.
Zeer doeltreffend tegen de meeste micro-organismen.
Verwijdert onaangename geuren
Biologisch afbreekbaar
Volkomen veilig op alle oppervlakken
Zuinig in gebruik: Kan verdund worden tot 1 : 100
Werkt zowel in warm als in koud water

GETEST EN GOEDGEKEURD VOOR

PRODUCTEIGENSCHAPPEN



EN 13697

Type: alkalisch reinigingsmiddel met ontsmettende



EN 1276

werking



EN 14476

Kleur: kleurloos



EN 1040

Geur: geurloos



EN 1650

pH-factor: ± 12,5
Dichtheid: ± 1,02 g/cm³

TOEPASSING
Oppervlakken, apparatuur en materialen, welke in contact

OPMERKINGEN

kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen,

Debac wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met

echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de

zeep of synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel

boerderij. Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf

kan leiden tot selectie van bacteriestammen die er resistent

van mensen, zoals vloeren, wanden, meubilair e.d. Voor

tegen zijn.

gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen, met
uitzondering van tbc-afdelingen en isolettes.

HOMOLOGATIES
Nederland: 11047N, België: 7217B, Duitsland: N-56462

GEBRUIKSAANWIJZING
Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf
grondig reinigen met een geschikt reinigingsmiddel en
vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water
verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en
materialen kunnen met Debac in één gang worden
behandeld. Bij het desinfecteren zoveel mogelijk vloeistof
gebruiken, zodat de oppervlakken gedurende de inwerktijd
nat blijven. Minimale inwerktijd 5 minuten. Voor

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze
praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote
diversiteit in gebruiksomstandigheden en de niet te voorziene menselijke
factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het
eigenlijke gebruik worden getest in de praktijk. Dit technische
gegevensblad kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van
reglementering, beschikbaarheid van componenten of nieuw verkregen
informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op
eenvoudig verzoek.
Versie: 0095-00420

gespecificeerde toepassingen en doseringen, zie label.
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