
soluţie gata preparată

activitate biocidă foarte extinsă, în cel mai scurt timp 
posibil
uscare rapidă fără a lăsa urme

Dezinfectant rapid pe bază de alcool 
pentru produse medicale non-invazive și 
alte suprafețe

mikrozid  AF liquid®

Produsul este adecvat pentru dezinfecţia dispozitivelor 
medicale şi a altor suprafeţe. Produsul nostru clasic printre 
cele pentru dezinfecţia rapidă a suprefeţelor este adecvat 
pentru dezinfecţia suprafeţelor din proximitatea pacienţilor 
care prezintă un risc ridicat de infecţie şi necesită un timp scurt 
de acţiune.

Aria de aplicare

Avantajele produsului nostru:

Aplicaţi produsul nediluat pe suprafeţe, ştergeţi şi aşteptaţi 
ca acesta să îşi facă efectul. Asiguraţi-vă că aţi umezit complet 
suprafeţele şi păstraţi-le umede pe întreaga durată a timpului 
de expunere. Coeficientul maxim de aplicare va fi de 50 ml/m 
pătrat. Asiguraţi-vă că aţi îndepărtat toată murdăria vizibilă 
înainte de dezinfecţie. Orice incident serios legat de produs 
trebuie raportat producătorului şi autorităţilor competente. 
A nu se folosi pentru dezinfecţia finală a echipamentelor 
medicale semi-critice şi critice!

Instrucțiuni de utilizare

Eficiență microbiologică
Eficiență Concentrație Timp de contact

bactericid
EN13727, EN16615
-condiții de murdărie

Gata de utilizare 1 min.

tuberculocid
EN14348
-condiții de murdărie

Gata de utilizare 1 min.

levuricid 
EN13727, EN16615
-condiții de murdărie

Gata de utilizare 1 min.

Eficiență Concentrație Timp de contact

fungicid 
EN13624, EN13697
-condiții de murdărie

Gata de utilizare 2 min.

virucid împotriva 
virusurilor 
capsulate 
În conformitate cu DVV 
(Asociația Germană 
pentru Combaterea 
Bolilor Virale)//
Instrucțiunile RKI

Gata de utilizare 30 sec.

Norovirus  
EN14476
-condiții de murdărie

Gata de utilizare 1 min.

Polioma SV40 
În conformitate cu DVV 
(Asociația Germană 
pentru Combaterea 
Bolilor Virale)//
Instrucțiunile RKI

Gata de utilizare 10 min.

Rotavirus  
În conformitate cu DVV Gata de utilizare 30 sec.

Adenovirus (tip 5)
În conformitate cu DVV 
(Asociația Germană 
pentru Combaterea 
Bolilor Virale)//
Instrucțiunile RKI

Gata de utilizare 5 min.

Certificate:
•	 Certificat	VAH
•	 Înregistrat	IHO
•	 Certificat	ÖGHMP

0297



Ve
rs
iu
ne

a	
6/
20

21

Schükle	 &	 Mayr	 S.R.L.	 deține	 o	 Autorizație	 a	 Producătorului	 conformă	
cu	 secțiunea	 13,	 paragraful	 1	 al	 Legii	 Germane	 pentru	 Medicamente	 și	
Certificate	de	Conformitate	GMP	pentru	produse	medicinale.

Producător: Schulke & Mayr GmbH
Str.	Robert-Koch	nr.	2,	
22851 Norderstedt, Germania
Telefon: +49 (0) 40 – 52100 – 0
Fax:  +49 (0) 40 – 52100 – 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Distribuitor autorizat: S.C. INTERCOOP S.R.L.
547215	Ernei	Nr.	376
Jud.	Mureş,	România
Tel/Fax:	0265-267.708
E-mail: office@intercoop.ro
www.intercoop.ro
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mikrozid  AF liquid®

Compoziție
100 g de soluție conține următoarele ingrediente active:
25 g etanol (94%) și 35 g propan-1-ol
Etichetare	conform	Reglementărilor	(CE)	Nr.	648/2004:	
parfumuri

Informații despre produs

Informații de natură chimică/fizică:

Culoare: lichid incolor

Densitatea (20° C): aprox. 0,89 g/cm3/20° C

Punct de inflamație: 27°	C/	Metoda:	DIN	51755	Partea	I

Formă: Lichidă	

pH: Nu se aplică

Vâscozitate,	dinamică: Nedeterminată 

Utilizați dezinfectantele în siguranță. Citiți întotdeauna 
prospectul și informațiile despre produs înaintea utilizării. 
Produsul are o foarte bună compatibilitate cu metale și sintetice 
(cu excepția sticlei acrilice și a lacurilor sensibile la alcool). Nu 
trataţi	suprafeţele	sensibile	 la	alcool	(de	ex.	sticla	acrilică).	Vă	
rugăm să urmați cu strictețe orice instrucțiuni naționale cu 
privire	la	incendii	și	protecția	împotriva	exploziilor	atunci	când	
folosiți dezinfectanți pe bază de alcool. Păstraţi la distanţă 
de căldură şi surse de aprindere. Termenul de valabilitate a 
ambalajului deschis se regăseşte pe etichetă.

Recomandări speciale

Articol Forma de livrare Nr. articol

Flacon	spray	250	ml	mikrozid®	
AF liquid 10/Bax La	cerere

Flacon	1	l	mikrozid®	AF	liquid 10/Bax La	cerere

10	l	mikrozid®	AF	liquid 1/Canistră La	cerere	

Informații pentru comandă

Aceste produse nu sunt disponibile în toate țările. Pentru mai multe informații vă rugăm să 
contactați sucursala sau distribuitorul nostru local.

schülke fabrică produse într-un mod economic și prin procese 
de producție avansate, sigure și prietenoase cu mediul, 
păstrându-și,	totodată,	standardele	înalte	de	calitate.	

Informații despre mediu

Vă	rugăm	vizitați	site-ul	nostru	pentru	o	privire	de	ansamblu	
asupra întregii literaturi de specialitate/rapoarte asupra 
produsului: www.schuelke.com

Pentru informații individuale, contactați:
Serviciul	Vânzări	Clienți:
Telefon:	+49	40	52100-666
E-mail: info@schuelke.com 

Părerile experților și informații

Accesorii Nr. articol

Cheie canistră 5+10 l 135810

Robinet	schülke	pentru	bidon	de	5	l/	10	l 135501

Pulverizator pentru 500/1000 ml 180124

Accesorii 

•	 mikrozid®	AF	wipes
•	 mikrozid®	sensitive	liquid

Produse similare


