
DENTIRO® Zero 

MARCAJ CE 1250 
Dezinfectant-detergent gata-preparat, rapid, fără alcooli  

Nu conţine aldehide sau fenoli! 
 
Utilizat prin pulverizare sau ştergere pentru dezinfecţia suprafeţelor sensibile la alcool, 
inclusiv din piele naturală sau artificială, cauciuc şi a suprafeţelor sensibile din piele 
artificială, sticlă acrilică (tip Plexiglas®), plastic sensibil cum ar fi PVC moale sau 
cauciuc, a suprafeţelor mici, mobilierului din salon (scaune, măsuţe, chiuvete, bazine 
pedichiură), accesoriilor manichiură/pedichiură/frizerie ce nu sunt contaminate cu 
sânge sau materii organice.  

 

MOD DE UTILIZARE 
Se aplică prin pulverizare ca spray  sau prin impregnarea şerveţelelor uscate DRY WIPES MAXI 
SOFT.®  
 Desigilaţi capacul recipientului şi/sau aplicaţi pompa pulverizatoare. 
 Umeziţi complet suprafaţa sau obiectul ce urmeză a fi dezinfectat şi lăsaţi substanţa să 

acţioneze (urmăriţi timpii de expunere).  
 Dacă este necesar, ştergeţi suprafaţa sau obiectele cu un şerveţel de unică folosinţă.  
 Dispozitivele medicale ce intra in contact direct cu pielea şi sunt dezinfectate cu Dentiro® 

Zero în mod regulat trebuie să fie şterse o dată pe zi cu o lavetă umedă pentru a preveni 
acumularea de produse biocide pe suprafaţa lor.  

 Concentratii si spectru de actiune: 

Bactericid  15 secunde 

Bacterii rezistente la antibiotic 15 secunde 

Tuberculocid  60 minute 

Micobactericid  60 minute 

Levuricid  15 secunde 

Levuri rezistente la antibiotic 15 secunde 

Virusuri cu invelis 15 secunde 

BVDV 15 secunde 

Coronavirus  15 secunde 

Virus hepatita B 15 secunde 

Virus hepatita C 15 secunde 

Virus Herpes simplex  15 secunde 

HIV 15 secunde 

Virus gripal A 15 secunde 

Virus Vaccinia  15 secunde 

Virusuri fara invelis 60 minute 

Adenovirus 30 minute 

Norovirus  60 minute 

Poliovirus 60 minute 

Rotavirus 30 secunde 

 In conformitate cu metodele standard, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, , EN 14563 

si EN 16615. 

 
Niciun cuvânt de avertizare  conform Regulamentului (CE) 1272/2008. 
FRAZE DE PERICOL:  H412 – Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. 
FRAZE DE PRUDENŢĂ:  P273 – Evitaţi dispersarea în mediu. P305+P351 – În caz de 
contact cu ochii: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. 
P501 – Eliminaţi conţinutul/recipientul respectând reglementările in vigoare. 
 Beneficiile dumneavoastră:  



- dezinfectantul fără conţinut de alcool este indicat pentru aplicarea pe 
suprafeţele sensibile. 

- Spectru larg de activitate: activ asupra tuturor tipurilor de bacterii, fungi şi 
virusuri. 

- Timp scurt de acţiune. Acţionează în 60 secunde asupra bacteriilor, 
ciupercilor şi virusurilor cu înveliş. 

- Nu conţine coloranţi ceea ce reduce semnificativ riscul de producere al 
alergiilor. 

- Este testat în condiţii dificile: dezinfectantul rămâne eficient în prezenţa 
unui grad ridicat de contaminare cu materie organică  cum ar fi sânge sau 
alte fluide ce provin din corpul uman. 

- Soluţia este biodegradabilă şi nu produce un impact negativ asupra 
ecosistemului. 

- Este in conformitate cu Normele Europene. 
 Compatibil cu 210  materiale cum ar fi: polietilenă, polipropilenă, clorură de 

polivinil, sticlă acrilică, cauciuc. 
 Folosiţi mănuşi de protecţie. Citiţi instrucţiunile înainte de folosire! 
 

 SE INTERZICE AMESTECUL SOLUŢIEI CU ALTE PRODUSE. 


