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Skład:
100 g NOWA quick-DES zawiera: 70 g propan-2-ol, 0,1 g N- 
(3-aminopropylo) -N-dodecylpropano-1,3-diamina.
Wartość pH ok. 11,5

Działanie:
NOWA quick-DES to  szybkodziałający środek do  dezynfek-
cji powierzchni. Działa bakterio-, grzybobójczo i dezaktywuje 
wirusy (norowirusy, rotawirusy). Nie zawiera barwników ani 
substancji zapachowych. Ma przyjemny delikatny zapach i jest 
bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Nie zawiera chloru, 
aldehydów ani fenoli. Skuteczność mikrobiologiczna potwier-
dzona przez listy DGHM- VAH.

Obszar stosowania:
Do  szybkiej dezynfekcji wszelkich powierzchni w  gastrono-
mii i całej branży żywnościowej, np. ze stali szlachetnej, płytek 
ceramicznych, armatur itp.
Nie stosować do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu 
(np. plexiglas).

Sposób użycia:
Produkt gotowy do użycia. Spryskiwać powierzchnie i przed-
mioty bezpośrednio z  odległości 20-30  cm w  taki sposób, 
aby uzyskać całkowite zwilżenie powierzchni. Ewentualnie 
nasączyć preparatem czystą i  dobrze chłonącą ściereczkę 
i dokładnie przecierać nią powierzchnie. Max. 50 ml/m². Zwra-
cać uwagę na całkowite zwilżenie powierzchni. Sprzęt staran-
nie opłukać czystą wodą.

Skuteczność mikrobiologiczna:
Dozowanie/czas działania 30 s 1 min. 5 min. 15 min.
DGHM-VAH, małe obciążenie organiczne z udzia-
łem czynnika mechanicznego ✓

DGHM-VAH, duże obciążenie organiczne z udzia-
łem czynnika mechanicznego ✓

HBV/HIV ✓
Wirus szczepionkowy ✓
HCV/BVDV* ✓
Rotawirusy ✓
Norowirus ✓
* Ograniczone działanie wirusobójcze na wszystkie wirusy osłonione wraz z HCV.

Wskazówki szczególne:
Produkt łatwopalny. Drażniący. Podrażnia oczy. Opary mogą 
wywołać senność i odurzenie. Przechowywać w miejscu niedo-
stępnym dla dzieci. Trzymać z dala od źródeł ognia – nie palić. 
Nie wdychać aerozolu. Odpady i pojemniki usuwać w bezpiecz-
ny sposób. W razie wypadku lub złego samopoczucia natych-
miast wezwać lekarza (w razie możliwości pokazać mu etykietę 
produktu). Stosować tylko w  dobrze wietrzonych pomieszcze-
niach. Przechowywać w oryginalnym pojemniku w temperatu-
rze pokojowej.

Ekologia:
Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właści-
wego pojemnika na odpady. Produkt do profesjonalnego użytku.

Preparaty biobójcze należy stosować z zachowaniem środków 
ostrożności. Przed użyciem zapoznać się z etykietą i informa-
cją techniczną.

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej  
dezynfekcji powierzchni kuchennych

NOWA quick-DES

Dostępne opakowania:
Kod produktu: 0707878 10 x 750 ml  
 butelka ze spryskiwaczem


