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Baktericídny a levurocídny. Neobsahuje QAV a aldehydy



0-
D

es
te

c 
Ba

vi
ci

d 
Q

ui
ck

-S
K/

19
.1

2.
20

19

Destec Bavicid® Quick

Alkoholová rýchla dezinfekcia

UPOZORNENIA K POUŽITIU:  
Destec Bavicid® Quick je určený len na profesio-
nálne použitie. Tekutý dezinfekčný roztok použí-
vať len na malých (ca.1m2), dobre vetraných 
miestach. 
 
Dodržiavať dobu pôsobenia! 
Viditeľné nečistoty odstrániť pred dezinfekciou. 
Destec Bavicid® Quick  naniesť pomocou čistej, 
suchej utierky na miesto, ktoré má byť dezinfiko-
vané. Plochu udržiavať počas celej doby pôsobe-
nia vlhkú.  
 
SKLAD.PODMIENKY: 
Skladovať v chlade a v suchu, chrániť pred mra-
zom. Chrániť pred teplom a priamym slnečným 
žiarením. 
 
MAX.DOBA SKLAD.:   
36 mesiacov. Po otvorení: 12 mesiacov 
 
BALENIE: 10 x 1l s rozprašovačom 
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VLASTNOSTI PRODUKTU: 
Destec Bavicid® Quick je tekutý, alkoholový dezinfekčný roztok  
so širokým spektrom účinnosti na rýchlu dezinfekciu plôch, ktoré 
sú odolné voči alkoholu a vlhkosti. Ak je to potrebné, vykonajte 
skúšku odolnosti materiálu na neviditeľnom mieste. Prípravok 
schne bez zvyšku.  
 
Destec Bavicid® Quick ije vhodný na použitie v domovoch dô-
chodcov, práčovniach a prevádzkach spracúvajúcich potraviny 
napr. kuchyne a reštaurácie. Produkt bol testovaný podľa noriem 
EN, metódami VAH a zapísaný v dezinfekčnom zozname IHO. 
 
CHEMICKO-FYZIKÁLNE ÚDAJE:

EKOLÓGIA:  
Destec Bavicid® Quick neobsahuje fosfáty, APEO, EDTA a NTA a 
spĺňa požiadavky nariadenia o detergentoch (EG Nr. 648/2004) 
 
V prípade ďalších otázok o prípravku Destec Bavicid® Quick  
kontaktujte nášho obchodného zástupcu. 

ÚČINNOSŤ/DOBA PÔSOBENIA: 
 

EN13697 [nízka záťaž, baktericídny, levurocídny] 5 min 

EN1276 [nízka záťaž, baktericídny] 30 sek 

EN1650 [nízka záťaž, levurocídny] 30 sek 

EN16615 [vysoká záťaž, baktericídny, levurocídny] 1 min 

EN13624 [mierna záťaž, levurocídny] 30 sek  

EN13727 [vysoká záťaž, baktericídny] 30 sek  

Obmedzene virucídny PLUS 

EN 14476 (nízka záťaž, obalené vírusy, inkl.HIV, HBV, HCV,  

Vaccinia Ankara a neobalené vírusy, adeno-, norovírusy)           60 sek  

Dbať na správne dávkovanie, v prípade nízkeho dávkovania, 
príp.nedodržaní doby pôsobenia, nezabezpečí produkt želaný 
účinok. 
 

Biocídne číslo: N-84820 
S biocídnymi prípravkami zaobchádzať vždy opatrne. 

Baktericídny a levurocídny. Neobsahuje QAV a aldehydy

 Hustota:                                  0,9g/cm3    
 Ph-hodnota:                                                                              

Údaje uvedené v tomto dokumente vyjadrujú súčasný stav našich znalostí,  
nepredstavujú žiadnu záruku vlastností produktu a nezakladajú žiadny zmluvný 
vzťah. Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

SEITZ GmbH · Gutenbergstr. 1–3 · 65830 Kriftel / Germany · fon +49 (0) 6192 99 48-0 · fax +49 (0) 6192 99 48-99 · www.seitz24.com


