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DEZINFEKCIJA POVRŠIN

BUDENAT® LM D 447
Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo za živilsko industrijo

Področje uporabe
■ Kuhinje, živilsko predelovalna industrija, domovi za                 

ostarele, fitnes in wellness področja, šole, vrtci, zdravstvene 
ustanove

■ Vsi vodoodporni materiali, površine in talne obloge

■ Za celotno področje mokrega čiščenja, sanitarij in bazenov,
kakor tudi ležalnikov in fitnes opreme

Učinkovitost
■  Bakterije vklj. MRSA, kvasovke, viruse z ovojnico 

(omejena uničevalec virusov) in virusih brez ovojnice 
rotavirusi in norovirusi

■ Testiran v skladu z evropskimi standardi EN 1040, EN 
1276, EN 1650, EN 13624, EN 13697, EN 14476

Prednosti / lastnosti
■ pH- nevtralno in zato prijazno do materialov

■ Brez aldehidov

■ Posebej primerno za uporabo na akrilnem 
steklu

■ Na listi VAH in IHO

■ Za občutljive površine

Tehnični podatki
pH vrednost 8

Barva brezbarvna do rumenkasta
Pakiranje*  1 l plastenka 

10 l kanister
* Napotek: Prosimo, upoštevajte, da so nekateri omejeni na mednarodno 
dostopnost do izdelkov. Pogovorite se s svojim distributerjem.
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DEZINFEKCIJA POVRŠIN

BUDENAT® LM D 447
Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo za živilsko industrijo

Podrobna priporočila aplikacij za specifične zahteve ali 
pri nastanku posebnih mikrobov, se lahko obrnete na 
lokalni prodajnega zastopnika, naš e-mail naslov ali 
info@igefa.si

Združljivost materialov
Primerne za trde, vodoodporne zgornje površine. 
Priporočamo, da se površine po dezinfekciji izperejo z 
vodo. Dokazana primerno za akrilno steklo.

Napotek

 

 

Površine, ki prihajajo v stik z živili ali kožo, je treba v 
vsakem primeru sprati s pitno vodo. Dezinfekcijska 
sredstva uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno 
preberite etiketo in informacije o izdelku.
Priporočljiva temperatura skladiščenja je 5-25°C.
100 g vsebuje: 3,35 alkilno dimetil, 3.30g 
alkyldimethylethylbenzylammoniumchlorid, 3.35g 
Didecyldimethylammoniumchlorid
BAuA Reg. Št. N-57171, N-57172

Opozorilni in varnostni ukrepi
h314 Povzroča hude opekline kože in hudo

poškodbo oči.
h400 Zelo strupeno za vodne organizme.

 

Za dodatne varnostne ukrepe poiščite varnostni 
list Budenat® LM D 447 na  
www.buzil.com/D447.

GISBAU-koda: GD 40

Številka artikla*:
D447-0001
D447-0010

Podatki v tehničnih listih temeljijo na naših izkušnjah in skrbnih preiskavah in ustrezajo našim ugotovitvam. Vseeno pa ne moremo preveriti vpliv na uporabo materialov in 
prostorov, kjer se proizvodi uporabljajo pod različnimi specifičnimi pogoji. Zaradi tega lahko zagotavljamo le splošne informacije o uporabi. Kakovost dela je odvisna od 
strokovne ocene prostora, kjer se izdelek uporablja in kakovostnega načina izvedbe uporabnika. V primeru dvoma, je ta dolžan ves čas preizkušati združljivosti materialov na 
neopazne območju, ki se obdelujejo z izdelki Buzil ali pridobiti ustrezne tehnološke nasvete.
Odgovornost za nepopolne ali nepravilne podatke v naših tehničnih listih prevzemamo le v primeru malomarnosti zaradi hude malomarnosti ali naklepa; vse terjatve, ki 
izhajajo iz Zakona o odgovornosti za izdelke, ostanejo nespremenjene. Vse prejšnje informacije izdelka izgubijo svojo veljavnost z zgoraj navedenimi informacijami o izdelku

Datum 13.06.2016

Uporaba in doziranje
Odstrani se groba umazanija iz vrhnih površini. Nato se podlaga dobro navlaži s pripravljeno raztopino z uporabo 
pripomočkov za čiščenje tal ali površin. Površino pustite posušiti ali izperete po potrebnem času delovanja.

VAH-Lista:

Dezinfekcija površin

Brisanje organske obloge čas delovanja (v min)

z brez majhne velike 15 30 60 240

Budenat® lM d 447 X X 2,0 % 1,0 % 1,0 %




