
Tekutý koncentrovaný dezinfekční přípravek na
bázi chlornanu s mycí složkou, určen pro dezinfekci
ploch a povrchů ve zdravotnictví, komunální
hygieně a potravinářství.

desam® prim

Plně virucidní
 do 5ti minut

Naše Plus
Účinný, efektivní a ekonomický

Čištění a dezinfekce v jednom kroku

Výborný čistící a mycí efekt

Celé spektrum dezinfekční účinnosti

Testy ve vysoké biologické zátěži

Účinný na Clostridium difficile

Kompatibilní s opakovaně plnitelným zásobníkovým systémem
schülke wipes

Oblast použití
desam® prim se doporučuje do prostor se zvýšeným rizikem
přenosu virových onemocnění a výskytem plísní jak ve
zdravotnictví, v komunální hygieně, tak i v potravinářských
provozech. Pro své deodorizační schopnosti je vhodný do
prostor s úpornými pachy (toalety, sklady, vlhké prostory...).
Doporučuje se do epidemicky závažných situací a pro
terminální dezinfekci prostor.

Účinnost
Baktericidní, fungicidní, plně virucidní, mykobaktericidní,
sporicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a
expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití
Pracovní roztok si připravte bezprostředně před použitím,
naředěním desam®u prim vodou (max. do 30 °C). Koncentraci
pracovního roztoku si zvolte dle požadovaných parametrů na
biocidní účinnost. Biologickou kontaminaci povrchu nejdříve
odstraníme dle platných legislativních předpisů, následně
dezinfikujeme. Předměty a povrchy se dezinfikují otřením
(mop, utěrka...) nebo ponořením. Povrchy, které přicházejí do

styku s potravinami, je nutno po dezinfekci opláchnout pitnou
vodou.
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Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění
výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých
přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Složení
100 g desam® prim obsahuje následující aktivní látky:
• 4,7 g chlornan sodný
Další složení: hydroxid sodný, povrchově účinné látky,
stabilizátory

Zvláštní upozornění
Pouze pro profesionální trh. Přípravek má bělící účinky. Pozor!
Nepoužívejte s jinými výrobky. Nepoužívejte na barevné a
lehké kovy, pozinkované povrchy, nestálo barevné tkaniny,
kůži, dřevo, gumu a dále na poškozené kovové a smaltované
povrchy. Nepřekračujte předepsanou dobu expozice.
Skladujte v původním, uzavřeném obalu, mimo dosahu
slunečního záření a tepelných zdrojů. Teplota skladování
-5 °C +25 °C. Při manipulaci a práci používejte ochranné
pracovní pomůcky. Po práci si ruce omyjte mýdlem (Prosavon)
a ošetřete ochranným krémem (Balmea, Esemtan skin balm).
Doba exspirace: 12 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu Balení Číslo
výrobku

Desam Prim 1 L 12/Karton 70001423

Desam Prim 15 L 1/Kartón 70001705

Desam Prim 5 L 1/Kanystr 70001424

Související přípravky
  • savagro® basic

Životní prostředí
Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a
bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí,
hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.
Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485
a ISO 9001.

Typ přípravku
Biocidní přípravek

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a
informace o přípravku.


