
 

Ei sisällä aldehydejä 

Käyttöliuos pH 5-8                  

Biosidinen 

Sopii eri materiaaleille    

Ympäristöystävällinen 

Yleistä 

 
Yhdistetty pesu– ja desinfiointiaine vaununpesuko-
neille, joissa pestään mm. sänkyjä, sterilointikontai-
nereita, instrumenttipöytiä, kuljetusvaunuja, kärryjä 
ja kenkiä ym. 
 
Biosidinen aktiivisuus on testattu ja vahvistettu eu-
rooppalaisten standardien mukaisesti ja täyttää siksi 
standardin EN 14885 vaatimukset. 
 

        
              
Dekonta AF sopii käytettäväksi välinehuolloissa.  

Annostelu tapahtuu integroitujen annostelu-
laitteiden avulla.  

Pitoisuus, lämpötila ja vaikutusaika riippuvat kunkin 
koneen tyypistä.  
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Käyttö ja annostelu 

Tekniset tiedot 
• pH– alue: 6.3-5.4 (4-10 ml/l, pehmetyllä vedellä 14 o d => 0 o d, 20 o C 
• Viskositeetti: < 10 mPa s (tiiviste, 20 0 C) 
• Tiheys: 1.0.g/ cm 3 (20 o C) 
Ainesosat 

• Ainesosat EU-määräyksen nro. 648/2004 mukaan: 
• < 5 % nonionic pinta-aktiivisia aineita. 
• Myös desinfiointiaineita. 
• Aktiiviset aineet 100 g: 2.25 g benzalkonium chloride, 0.7 g N,N-didecyl-N-methyl-poly (oxyethyl)      

ammonium propionate. 

CE-merkki  
Dekota AF täyttää lääketieteellistä lainsäädäntöä koskevat vaatimukset direktiivin 93/42/EU mukaisesti. 

Säilytys ja varastointi 
Säilytä viileässä, jäätymiseltä suojatussa paikassa. Varastoinnin säilyvyysaika 3vuotta. 

Vaara– ja turvalausekkeet 
Hävitä astia, kun se on tyhjä ja suljettu. Katso tuotteen jäämien hävittäminen käyttöturvallisuustiedotteesta. 
Lisätietoja turvallisuustiedoista on EU-käyttöturvallisuustiedotteissa. 

• Dekonta AF sopii käytettäväksi välinehuolloissa.  

• Annostelu tapahtuu integroitujen annostelu-
laitteiden avulla.  

• Pitoisuus, lämpötila ja vaikutusaika riippuvat 
kunkin koneen tyypistä.  

Seuraavat biosidiset vaikutukset on vahvistettu likaisissa olosuhteissa 

 50 °C 55 °C 60 °C 

Bactericidal (EN 13727, EN 14561) 
10 ml/l (1.0 %), 2 min. 

5 ml/l (0.5 %) 5 min. 
10 ml/l (1.0 %), 2 min. 5 ml/l (0.5 %), 2 min. 

Yeasticidal (EN 13642, EN 14562) 7.5 ml/l (0.75 %) 5 min. 5 ml/l (0.5 %) 2 min. 5 ml/l (0.5 %) 2 min. 

Aktiivinen vaipallisille viruksille (DVV/RKI) 10 ml/l (1.0 %) 2 min. 5 ml/l (0.5 %) 2 min. 5 ml/l (0.5 %) 2 min. 


