
 

 

ASSIST-PROFESSIONAL  

Fertőtlenít ő hatású kézi mosogatószer  

Professzionális felhasználásra készült fertőtlenítő hatású kézi mosogatószer 
 
Különleges összetételű, fertőtlenítő hatású mosogatószer, mely egy fázisban 
tisztít és fertőtlenít. A készítmény koncentrált mosóereje eltávolítja a makacs 
szennyeződéseket, megszünteti a kellemtelen szagokat és megfelelő 
mikrobiológiai környezetet biztosít.  
Hatásspektrum: baktericid, fungicid. HACCP területre javasolt termék. 

 
 
 
 
 
 

 
Alkalmazási mód  
kétfázisú mosogatás első fázisában (zsíroldás, fertőtlenítés) mosogatásra. Ebben 
az esetben készítsen 2 %-os 40°C-os oldatot, áztassa be a tisztítani kívánt 
eszközöket és közben végezze el a mosogatást, majd 5 perc eltelte után ivóvíz 
minőségű vízzel öblítse le az elmosogatott, fertőtlenített eszközöket. Alkalmazási 
koncentráció felületek tisztítására: 2%. Hatásidő: 5 perc. Alkalmazási 
hőmérséklet: 40°C. A fertőtlenítés után az élelmiszerrel érintkező felületeket 
minden esetben ivóvíz minőségű vízzel le kell öblíteni. 

Adagolás  
10 liter vízhez adagoljon 0,2 liter Assist-Professional fertőtlenítő hatású kézi 
mosogatószert 

Fizikai adatok  
Megjelenés: áttetsző folyadék 
Szín: narancs 
Illat: kellemes illatú 
pH: 9,2 ± 0,2 
pH (2%-os munkaoldat): 7,8 ± 0,2 
Relatív sűrűség: 1,0 g/ml 
Aktív hatóanyag: 3,9 % 

Összetétel  

Összetevők (hatóanyagok): Alkildimetiletilbenzil-ammónium-klorid (C12-14) 0,25-
0,5%, Alkildimetilbenzil-ammónium-klorid (C12-18) 0,25-0,5%, Etil-alkohol 0,1-
0,25%, 5% Benzil-C12-16-alkil-dimetil-ammónium-klorid, Didecil-dimetil-
ammónium-klorid 1,5%, Propán-2-ol 0,3-0,75%. 

 

 

 

 

 Figyelmeztetések  
H és P mondatok: 
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H410 Nagyon 
mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. P273 Kerülni 
kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P280 
Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. 
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes 
szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le 
kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS 
esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a 
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés 
folytatása. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes 
hulladékként. 
PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT. 

Tárolás  
Száraz és hűvös helyen, az eredeti csomagolásban tartandó! 



 

 

Megjegyzés  

A termék színe megváltozhat, mivel fényérzékeny a termék. Ez az esetleges 
színváltozás a termék hatékonyságát nem befolyásolja. 

 
 

Kiszerelés  
1 l 
5 kg 

Engedély, regisztráció:  
OTH eng. száma: JKF/13542-4/2016. 
ADR: UN1903 Folyékony, maró 
fertőtlenítőszer, M.N.N. (Benzil-
C12-16-alkil-dimetil-ammónium-
kloridot tartalmaz), 8, PG III, 

Forgalmazó:  
ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105. 
Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: info@assist-trend.hu 
 


