IDZ Rapid A
Dezinfekční bezoplachový přípravek na bázi alkoholu
Účinnost baktericidní, fungicidní

Použití

Účinná dezinfekce na menší plochy, používá se k dezinfekci balících strojů v pekárnách, řeznictví,
výrobnách lahůdek, cukrárnách, k dezinfikovávní strojů na zpracování jako jsou mlýnky, kráječe
apod., Vhodný pro dezinfekci kritických bodů v potravinářském průmyslu. Dále se používá k
dezinfikování v kuchyních, restauracích , a fast food zařízení. Vhodný pro sushi resturace na
dezinfekci výrobních zařízení (po čištění). K dezinfekci zmrzlinových strojů, výrobníků ledu, ve
fitness centrech, solárií, k dezinfekci osobních ochranných pomůcek, k dezinfekci telefonů,
počítačů, dveřních klik ve společných prostorech. Dezinfekce v komunální oblasti, ustavy soc.
Péče, domovy důchodců, veřejné budovy apod. Používá se k dezinfekci záchodových sedátek (po
aplikaci a zaschnutí přípravku cca 3-5 vteřin je možný styk povrchu s lidskou pokožkou) Před
použitím čtěte přiložené pokyny. Poznámka – Biocid, sk. 2,3 a 4 (pro privátní a profesionální
použití, pro veterinární hygienu, pro oblast potravin a krmiv) . Je vhodný pro dezinfekci
omyvatelných povrchů a výrobního zařízení, včetně ploch, které přicházejí do styku s
potravinami. Úplného dezinfekčního účinku se dosáhne až po zaschnutí a vypaření přípravku.

Ředení

Používá se jako koncentrát nebo se ředí viz uvedeno níže:
Baktericidní účinnost: 50% roztok – čas působení 5 minut
Fungicidní účinnost: 75% roztok – čas působení 15 minut

Výhody

Velmi jednoduchý k použtí a aplikaci, šetří čas, přípravek je vždy připraven k použití, dodává se včetně
rozprašovače, nepoškozuje elektrická zařízení, chrání vaše zaměstnance a zákazníky

Účinná složka

Účinná látka Ethylalkohol (40-60%) - CAS 64-17-5. Typy použití – 2,3,4.

Hodnota pH

8,5

Skladování

Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Zajistit větrání skladovacích prostor. Neskladovat ve venkovních
prostorách a skladovat na chladném místě. Nevystavovat slunečnímu záření a sálavým zdrojům tepla.
Teplota skladování do 30 °C. Prevence proti statické elektřině. Ve skladovacích a manipulačních prostorách
musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména očí. Neskladovat v dosahu možných zdrojů
vznícení tepelných zdrojů. Neslučitelné látky - oxidační činidla, kyselé směsi a látky. Uchovávat mimo dosah
dětí.

Bezpečnostní
pokyny
Viz bezpečnostní list

Zkušební zprávy

Protokol o testu baktericidních a fungicidních účinků produktu IDZ RAPID A; 4. 3. 2010; HygCen GmbH,
Centrum pro hygienu a zdravotní bezpečnost produktů, Schwerin, SRN
Ministerstvo pro výživu, zemědělství a rybolov DK, Dánská veterinární a potravinářskou správou
Rozhodnutí o schválení produktu IDZ RAPID A, jako desinfekční prostředek pro potravinářský průmysl – ze
dne 23. 6. 2010, č. j. 2010-20-5409-00144/METH, Směs byla jako biocid oznámena dne 22.8.2014 na
MzDČR pod č.j. MZDR 43281/2014/SOZ v souladu s vyhláškou č. 61/2013 Sb.

Standardní balení

6 x 1L

Distributor

SYPERA s.r.o., provozovna: Belgická 300, 466 05 Jablonec nad Nisou, tel.483312535, e.mail:
info@sypera.cz , www.sypera.cz

