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Vantropol
Felületfertőtlenítőszer koncentrátum

Általános leírásA VANTROPOL kvaterner ammóniumvegyületet és biguanid hatóanyagot tartalmazó, széles antimikrobiális spektrummal rendelkező, tisztítóhatású fertőtlenítőszer. A VANTROPOL zöld színű, enyhén viszkózus, jellegzetes illatú készítmény, amely mosható felületek egy munkafázisban elvégezhető tisztítására és fertőtlenítésére alkalmas. A készítmény erőteljes szennyoldó és szennylazító hatással rendelkezik, ezért különösen ajánlott olyan esetekben, amikor erősen szennyezett felület egyidejű tisztítására és fertőtlenítésére van szükség.
Alkalmazási területEgészségügyi intézményekben (kórházakban, rendelőintézetekben, betegszállításban, stb.), idősek otthonában, szociális otthonokban, állatorvosi rendelőkben, óvodákban, iskolákban és egyéb  közintézményekben, valamint az élelmiszeriparban (vágóhidak, hús-, tej-, sör-, bor-, üdítőital-, konzerv-, sütő-, édesipar, stb.), nagykonyhákon és vendéglátás területén alkalmazható mosható fal-és padburkolatok, illetve vizes egységek, berendezési, felszerelési tárgyak valamint szállítóeszközök felületeinek egy munkafázisban történő tisztító hatású fertőtlenítésére. 
Tulajdonságok • Erőteljes szennyoldó és szennylazító, valamint zsíroldó hatás• Alkalmas egy munkafázisban történő fertőtlenítő tisztításra• A fémeket nem korrodálja• Rövid behatási idővel alkalmazható
ÖsszetételPoli-hexametilén-biguanid hidroklorid (3,6 %); Kvaterner ammóniumbázis (N-alkil-N-benzil-N,N-dimetil-ammónium-klorid) (4,4 %); Nemionos tenzid; Illatanyag; Színezőanyag; Víz
Hatásspektrum• Baktericid (MRSA is )• Fungicid• Virucid (Hepatitis B és HIV inaktiváló)• Tuberkulocid
A fertőtlenítő munkaoldat készítéseAz erre a célra használt, megfelelő nagyságú edénybe 10 liter 40 C- nál nem melegebb  o

csapvizet töltünk és hozzáadjuk a kimért térfogatú fertőtlenítőszert, mely pl. 1 tf %- os oldatnál 1 deciliter. A munkaoldatot mindig a felhasználás előtt, frissen kell készíteni.
Alkalmazási koncentráció és behatási idő1 %- os oldatban  15 perc behatási időMRSA hatás eléréséhez  20 perc behatási időTuberkulocid hatás eléréséhez   1%-os oldatban 30 perc                                                    1,5%-os oldatban 10 perc 
A fertőtlenítés végrehajtásaA tisztítandó és fertőtlenítendő felületre szivaccsal, kefével vagy más alkalmas eszközzel visszük fel a VANTROPOL munkaoldatot, majd szükség esetén mechanikus tisztítást is alkalmazva a megfelelő behatási idő eltelte után hagyjuk rászáradni. Ha szükséges (élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületnél minden esetben) a felületet csapvízzel le kell öblíteni.
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Figyelmeztetés• Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!
Tárolás, eltarthatóságEredeti, ép, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen, fénytől, hőtől védve, fagymentes helyen 2 évig eltartható.
Kiszerelés• 1 liter (polietilén flakon, 10x1 gyűjtőzve)• 5 liter (polietilén kanna)
Engedélyszám: JÜ-5459-3/2011
A készítmények alapanyagait szigorúan ellenőrzött forrásokból szerezzük be. A teljes gyártási folyamat során érvényes tanusítással rendelkező GMP és ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert működtetünk.
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