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Amit nyújt 

 Használatra kész, azonnal 

felhasználható oldat; 

  Széles mikrobiológiai 

hatásspektrum; 

 Nagyon gyors behatású és 

hatékony; 

 Szolid, friss illat; 

 

 

Alkalmazási terület 

 Orvosi műszerek (CE 0297) és egyéb 

felületek fertőtlenítésére. 

 Különösen alkalmas alkoholra 

érzékeny felületekre (pl. akrilüveg 

és ultrahangos vizsgáló fejek). 

 

 

Behatási idők és alkalmazási módok 
 

Mikroorganizmusok Behatási idők 

Baktericid, fungicid (a 
VAH/DGHM* lista rövid 
behatási időre vonatkozó 
irányelve alapján) 

5 perc 

Burokkal rendelkező vírusok 
esetén (beleértve HIV, HBV 
és HCV) 

1 perc 

BVDV 1 perc 

Rotavírusok 1 perc 

Vaccina 1 perc 

* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága 

 

Mikrobiológiai hatásspektrum 
A mikrozid® sensitive liquid hatékony 

 baktériumok, 

 gombák, 

 vírusok (pl. HBV, HCV, HIV, rotavírus, vaccina) ellen. 

 

 

 

  

mikrozid® sensitive liquid 
Alkoholmentes, gyors behatású felület 

fertőtlenítőszer, kvaterner ammónium vegyület 

alapú készítmény. 
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Termék adatok 
Összetétel: 

100 g oldatban: 

 0,26 g kvaterner ammónium vegyület, 

 0,26 g didekil-dimetil ammónium klorid, 

 benzil-C12-C18-alkildimetil, 

 kloridok. 

 

Kémiai / fizikai adatok 

Megjelenés tiszta, színtelen folyadék 

Hőstabilitás -5°C - +40°C 

Fajsúly (20°C) kb. 0,998 g/cm
3
 

Viszkozitás < 15 másodperc (DIN 53 211) 

pH érték kb. 6,0 - 8,0 

Robbanáspont < 61°C (CIN 51 755) 

 
 

Kiszerelési egységek 
Kiszerelési egységek Csom.egységek Cikkszám 

1 l flakon 10 x 1 l 165715 

5 l kanna 1 x 5 l 109193 

 

 

 

 

 

Alkalmazás módja 
A mikrozid® sensitive liquid azonnali használatra kész oldat. 

Töményen alkalmazzuk tárgyakon, felületeken majd 

hagyjuk kifejteni hatását. Győződjön meg, hogy a felületek 

teljesen át vannak nedvesítve. Ha szükséges távolítsa el a 

felesleges mennyiséget egy eldobható kendővel. 

Különösen alkalmas alkohol érzékeny felületekre (pl. 

plexiüvegre és ultrahangos traszducerre). 

 

Figyelmeztetés 

 Védőkesztyű használata javasolt. 

 Használja óvatosan a fertőtlenítőszert! 

 Mindig olvassa el a címke információit, mielőtt 

használná! 

 Gyermekek elől elzárva tartandó! 

 

Adagoló segédeszközök / tartozékok 

Kiszerelési egységek 
Csom.egysége
k 

Cikkszám 

Szórófej 1 literes flakonhoz 1 db 180124 

Kifolyócsap 5 l-es kannához 1 db 135501 

Kannakulcs 5-10 l-es 
kannához 

1 db 135810 

 

 

 

 


