
Concentrat dezinfectant delicat pentru materiale
sensibile, cum ar fi sticla acrilică.

Excelentă compatibilitate cu materialele
Cel mai bun raport calitate/preț
Eficient împotriva bacteriilor, levurilor și virusurilor
Aplicare simplă
Biodegradabil

Pentru dezinfecția prin ştergere sau frecare a suprafeţelor care se pot spăla cu
apă, ale dispozitivelor medicale neinvazive precum aparatura medicală și
instalațiile.
Indicat pentru pardoseli din piatră naturală, dale şi PVC cât şi pentru pereţi,
instalații sanitare, plăci faianţă şi mese de lucru din laborator.
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ISORAPID® OP-Forte AF este un dezinfectant cu efect delicat dar cu acțiune puternică,
pentru suprafețe mari lavabile și dispozitive medicale neinvazive, cum ar fi ploștile și
recipientele pentru probele de urină produse din materiale sensibile. ISORAPID® OP-
Forte AF are un parfum de fructe și este compatibil cu sticla acrilică, piatra naturală,
dalele ceramice și PVC-ul. Nu conține aldehide, fenoli și sodă caustică.

►

►

Pentru dezinfecţie, utilizaţi o soluţie apoasă şi dozajul necesar. Pentru a măsura
dozajul corect, utilizaţi capacul ca recipient de măsură. Umeziţi complet suprafeţele
ce vor fi dezinfectate şi lăsaţi să acţioneze. Nu este compatibil cu aluminiul și aliajele
de cupru.

Concentrat

+
Apă

Durată

2% 20 ml + 980 ml 5 min.

Bactericid 1% în 1 min.
Bacterii rezistente
la antibiotice

1% în 1 min.

Levuricid 1% în 1 min.
levuri rezistente la
antibiotice

1% în 1 min.

Virusuri încapsulate 1% în 5 min.
BVDV 1% în 5 min.
Coronavirus 1% în 5 min.
Virusul hepatitei B 1% în 5 min.
Virus hepatitei C 1% în 5 min.
Virus herpes
simplex

1% în 5 min.

HIV 1% în 5 min.
Virus gripal A 1% în 5 min.
Virus Vaccinia 1% în 5 min.
Adenovirus 2% în 1 min.
Norovirus 2% în 5 min.
Conform cu EN 13624, EN 13727, EN 14476.

Scopul aplicării

Utilizare

Dozare

Spectru de eficiență / Timpi de
expunere
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Polietilenă Compatibil
Polipropilenă Compatibil
Politetrafluoroetilenă Compatibil
Sticlă acrilică Compatibil
Fontă Compatibil cu restrictii

H315 Provoacă iritarea pielii. H410 Foarte toxic pentru mediul acvatic cu
efecte pe termen lung. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
P302+P352 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun.
P332+P313 În caz de iritare a pielii, consultaţi medicul. P362 Scoateţi îmbrăcămintea
contaminată şi spălaţi-o înainte de reutilizare. P391 Colectaţi scurgerile de produs.
P501 Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările în vigoare.

10 g compuși cuaternari de amoniu,
parfumuri, coloranți

Stare de
agregare:

Lichid transparent, uşor
vâscos

Culoare: Verde
Miros: Lămâie
Valoare pH: 6.0-8.0
Termen de
valabilitate:

24 luni (recipient
nedeschis) Nu se aplică.
(soluție de lucru în zu)

Flacon de 2 litri cu capac dozator,
canistră de 5 litri

Compatibilitate

Avertizare

Compoziţie per 100 g

Proprietăți fizice

Formă de prezentare
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