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neoform D Spray
alkoholový dezinfekční prostředek,
bezoplachový, baktericidní, fungicidní, tuberkulocidní, virucidní účinek

Hlavní oblasti použití: Pro rychlou ruční dezinfekci ploch a povrchů, odolných vůči alkoholům, v nemocnicích a soukromých praxích.
K přechodné dezinfekci postřikem pro místnosti, plochy a balicí materiál v oblasti farmacie a potravinářství.

Charakteristika: neoform D Spray je alkoholový dezinfekční prostředek pro plochy a povrchy. Neobsahuje aldehydy,
není parfémován. Usychá, aniž by zanechával zbytky. Disponuje rychlou a širokou mikrobicidní účinností, proto
může být obzvláště dobře používán jako prozatímní dezinfekce pracovních ploch a vybavení.

Použití a dávkování: neoform D Spray se rozpráší nebo pravidelně rozetře navlhčeným hadříkem na plně smočené dezinfikované
plochy.

Účinnost 30 sec. 1 min. 5 min. 10 min. 15 min. 30 min.

Bakterie a houby
v nemocnicích a  ordinacích Konc.

Bakterie a houby
(rychlá desinfekce) Konc.

Bakterie a houby
v kuchyních a potravinářství Konc.

Původce tuberkulosy Konc.

HBV/HIV Konc.

Rotaviry/ vacciniaviry Konc.

Papovaviry Konc.

Adenoviry Konc.

Plochy, určené k dezinfekci, musí být odolné vůči alkoholovým dezinfekčním prostředkům. U citlivých ploch je
třeba vyzkoušet odolnost na nenápadném místě. neoform D Spray není vhodný pro dezinfekci plexiskla.
Nemíchat s jinými prostředky.
Zacházejte s dezinfekčním přípravkem opatrně. Vždy si před použitím přečtěte etiketu a technický list.

Technické údaje: Specifická hmotnost (20°C): 0,86 g/cm3.
Hodnota pH (koncentrát, 20°C): cca. 6.

 Bod vznícení: 25 °C.

Složení: Dezinfekční účinné látky ve 100 g:
 45  g 1-propanolu
 25  g 2-propanolu

4,7 g ethanolu.
 
Pokyny ke skladování: Nádobu skladovat uzavřenou a utěsněnou. Při správném skladování je doba použitelnosti 3 roky od data

výroby.

Upozornění na nebezpečí
a bezpečnostní pokyny: Viz. bezpečnostní list přípravku.

Bezpečnostní opatření: UPOZORNĚNÍ: Xi - Dráždivý!

Obsahuje: 1- propanol, 2- propanol a ethanol.

R 10:  Hořlavý.
R 41:  Nebezpečí vážného poškození očí.
R 67:  Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

S 16:  Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření.
S 23:  Nevdechujte páry/aerosol.
S 26:  Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S 51:  Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


