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Pintojen desinfiointiaine joka perustuu kvaternaarisiin ammoniumyhdisteisiin. Soveltuu pintojen puhdistamiseen ja
desinfiointiin esimerkiksi ammattikeittiöissä, kaupoissa ja urheilutiloissa. Sopii myös herkille pinnoille.

Käyttökohteet Desinfioiva puhdistusaine useimmille pinnoille. Ei sisällä alkoholia. Soveltuu myös herkille pinnoille.

Tuoteominaisuudet Turvallinen pinnoille ja käyttäjille. Runsas määrä pesuaktiiviaineita antaa hyvän puhdistustehon.
Desinfektiotehon tutkimus: EN 1040, EN 1276, EN 1275 , EN 13697 ja EN 14476. Tappaa grampositiivisia
ja gramnegatiivisia bakteereita (mm. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Enterococcus hirae, Salmonella jne), hiivoja ja homeita (mm. Aspergillus brasiliensis, Candida
albicans jne) ja vaipallisia viruksia.

Käyttö- ja
annostusohje

Pinnat pestään, huuhdellaan ja tarvittaessa kuivataan.

Annostelu:
- Käsin suoritettavassa desinfioivassa pesussa 5-20 ml / 1 l vettä
- Suihkupuhdistuslaitteella tai painepesurilla 0,5-2,0 % liuos
- Vaativissa desinfektiokohteissa annostus 50 – 150 ml/ l.
- Koronaviruksiin 1 % liuos

Kontaktiaika 5 min. tai tarvittaessa enemmän.

Huomioitavaa Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.

Koostumus Tehoaine Vaikutus

MGDA <5 % Pehmentää vettä, lisää pesutehoa, lisää desinfioivan
aineen mikrobisidistä tehoa.

Natriummetasilikaattia <5 % Lisää pesutehoa. Irrottaa likaa, emulgoi rasvaa, hajottaa
tärkkelystä ja valkuaista. Nostaa pH:n pesun kannalta
sopivalle tasolle.

Kvaternäärisiä
ammoniumyhdisteitä
(didekyylidimetyyliammoni
umkloridia)

<5 % Tappavat mikrobeja ja estävät niiden kasvua.

Ionittomia tensidejä 5-15 % Alentavat pintajännitystä, kostuttavat puhdistettavat
pinnat ja irrottavat tehokkaasti likaa.

Korroosionestoainetta Estää pintojen syöpymisen ja tummumisen.

Kiilto Antibact
Desinfioiva puhdistusaine
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Tuotteen pH 12.5 vahvasti emäksinen

Käyttöliuoksen pH 10.0 heikosti emäksinen

Varastointi Säilytettävä yli +5 °C lämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Säilyy 5 vuotta valmistuspäivästä.

Ulkonäkö ja tuoksu Kirkas, väritön, hajusteeton neste.

Valmistusmaa SUOMI

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Tensidit ovat biologisesti nopeasti hajoavia jätevedenpuhdistuksessa. Muut raaka-aineet ovat
ympäristömyötäisiä. Tyhjät, huuhdotut astiat voidaan käyttää joko materiaalina tai energiana.
Kuljetuspakkaukset ovat kierrätettävää, valkaisematonta aaltopahvia.

Pakkauskoko /
Tuotekoodi

Myyntierä Tuotekoodi GTIN Myyntierän GTIN Huom.

6 x 1 l 63241 6417964632415 6417964485479

3 x 5 l 63242 6417964632422 6417964485486

Lisätietoja Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiilto.com tai
asiakaspalvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiilto.com.
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