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DAX Ytdesinfektion Extra består av ca 45 vol% isopropylalkohol, tensid (smutslösande) samt korrosionsinhibitor
(förhindrar rost) och är avsedd för desinfektion av släta ytor, t.ex. undersökningsbritsar, bänkar, bord och
metallföremål. Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och höljeförsedda virus som t.ex. Corona, Hepatit b & C
samt HIV. Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår på den behandlade ytan.

Mikrobiologisk information:
EN13727 (baktericidal effekt) 60 sek
EN13697 (baktericidal/jästicid effekt) 60 sek
EN13624 (jästicidal effekt) 5 min
EN14476 (Vacciniavirus/höljeförsedda virus) 30 sek, (Adenovirus 5 min)

*Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning

Användningsområde För desinfektion inom hälso- och sjukvården, tandvården och djursjukvården.

Produktegenskaper Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och höljeförsedda virus som t.ex Corona
Innehåller korrosionsskydd
Består av ipa och har 45 volymprocent alkoholstyrka
Verkar snabbt och avdunstar utan att lämna spår efter sig på den behandlade ytan eller på
metallföremålet
Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas

Bruksanvisning Tillsatsen av tensid som smutslösare gör att ytan inte behöver förbehandlas

Gör såhär
Ytor
• Dränk in en torkduk med outspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
• Bearbeta ytan upprepade gånger.
• Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverkningstiden och låt lufttorka.

Metallföremål (ej CE-märkt)
• Torka bort organiskt material såsom t.ex. blod från föremålet.
• Lägg ner föremålet i outspätt medel och låt ligga i minst 1 minut.
• Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontakttiden (se etiketten för
kontakttider)

Förvaring Förvaras i rumstemperatur, stäng kapsylen efter användning. Hållbar 3 år från produktion.
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