
 

 
  

Desinet-compact concentrat 

Detergent dezinfectant lichid concentrat fără 
aldehide 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Desinet-compact concentrat este un detergent dezinfectant registrat conf. listei VAH (societate pentru  
igienă aplicată) pentru dezinfectarea suprafeţelor. Acest produs nu conţine aldehide, fenoli, substanţe  
active metalo-organice. În timpul prelucrării Desinet-compact concentrat are un miros neutru, cu  
proprietăţi active de curăţare, şi se uscă fără urme de şters. Are acţiune contra bacteriilor grampositive  
şi gramnegative, ciupercilor şi viruşilor capsulaţi (acţiune "virucidă limitată" incl.HIV, HBV, HCV).  
 
Compoziţie 
100 g din produs conţine următoarele substanţe active: 
7,0 g Didecildimetil clorură de amoniu 
12,0 g N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 
10,0 g 1-Fenoxipropan-2-ol/2-Fenoxipropanol 
Alte substanţe (conf. 648/2004/CE): 
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă. 
Valoare pH (concentrat): ca. 9,5                                         Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): 7,5 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Pe toate pavimentele, pereţi, tavane şi suprafeţele mobilei rezistente la apă în spitale,  
azili de bătrâni şi grădiniţe. La fel se poate aplica şi pe pavimente protejate.  
Pavimentele din linoleu trebuie protejate înainte de aplicarea acestui produs. 
 
Întrebuinţare 
Curăţenia de igienă şi de dezinfectare / dezinfectare  
prin frecare / curăţenia suprafeţelor: 
 
La curăţenia dezinfectantă respectaţi o umezire  
totală a suprafeţei(de exemplu 10 ml/m²). 
Întodeauna preparaţi soluţia de dezinfecţie cu apă rece. 
 
 
 

Dezinfecţia suprafeţelor cu Desinet-compact concentrat 
VAH (DGHM), 
bactericid (S. aureus incl. MRSA, E. hirae, P. aeruginosa, E. 
coli, P. mirabilis)/ 
levurocid (C. albicans) 

DVV/RKI, 
BVDV surrogate f. 
HCV 
acţiune virucidă 
limitată-* (inkl. 
HIV, HBV, HCV, 
Vacciniavirus) 

DVV/RKI, Noroviruşi (testat cu. FCV) DVV / RKI, 
Rotaviruşi 

Contaminare organică mărită Contaminare 
organică mărită 

Fără contaminare 
organică 

Contaminare 
organică mărită 

Contaminare 
organică mărită 

Timp de acţiune Timp de acţiune Timp de acţiune Timp de acţiune Timp de acţiune 
5 minute 15 minute 4 ore 30 minute 60 minute 90 minute 15 minute 
1 % 0,5 % 0,25 % 0,25 % 0,5 % 1 % 0,25 % 
4 plicuri (100 ml) 
la 10 litri apă 
 

2 plicuri (50 ml)  
la 10 litri apă 
 

1 plic (25 ml) 
la 10 litri apă 

1 plic (25 ml) 
la 10 litri apă 

2 plicuri (50 ml)  
la 10 litri apă  

4 plicuri (100 ml) 
la 10 litri apă 

1 plic (25 ml) 
la 10 litri apă 

Corespunde normelor EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697 şi EN 14476. 
*conform recomandării RKI fişă de sănătate publică 01-2004 vezi lista www.iho-viruzide liste.de 

Consum pe metru pătrat 
Curăţenia de igienă şi de dezinfectare: 0,10 ml  
Curăţenia suprafeţelor: 0,10 ml 
Folosiţi produsele dezinfectante cu precauţie. Înainte de întrebuinţare citiţi fişa tehnică de întrebuinţare şi 
respectaţi simbolurile de risc. 
C, Corosiv în concentrat;  
R 34 Provoacă arsuri. S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi 
medicul. S 36/37/39 Purtaţi echipament de protecţie corespunzător, mănuşi şi mască de protecţie 
pentru ochi/faţă. S 45 În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat medicul (Dacă 
este posibil, i se va arăta eticheta).   
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1! 
 
Ambalaj 
2 x 5 litri canistre / carton Art.-Nr. j 35 03 05 
3 x 2 litri flacoane / carton  Art.-Nr. j 35 03 08 
240 x 25 ml plicuri de dozare / carton Art.-Nr. j 35 03 54 
Staţie de dozare Kiehl-DosiExpress 25 ml  Art.-Nr. z 12 15 12 
 

Dezinfecţie 
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