
 
  

 Kiehl-Desisan concentrat 

Detergent dezinfectant liquid fără acizi pentru 
domenii sanitare 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Proprietăţi 
Detergent dezinfectant fără aldehide şi acizi, indicat pentru toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă în  
domeniile sanitare. Dizolvă depuneri zilnice de calcar, săpun calcaros precum şi murdării uleioase şi unsuroase.  
Dezvoltă un miros plăcut în timpul prelucrării. Soluţia de întrebuinţare produce un strat protector împotriva apei  
şi a murdăriei. Kiehl-Desisan concentrat este recomandat pentru curăţirea domeniilor sanitare, de producătorii  
de armaturi sanitare. Acest produs este testat la dezinfecţia suprafeţelor, în concentraţie de 6% timp de acţiune  
15 minute, conform VAH (Asociaţia de igienă aplicată, comisia pentru materiale de dezinfecţie). Soluţia de  
întrebuinţare se prepară cu ajutorul flaconului de dozare concentrat, cu ajutorul de dozare DosiExpress sau cu  
staţia de dozare Kiehl. Îndeplineşte condiţiile normelor NE 1040, NE 1275, NE 1276 precum NE 1650 şi listei RK. 
 

Compoziţie 
100 g produs concentrat conţine următoarele substanţe active: 
4,0 g Didecildimetilamoniuclorid 
5,9 g N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 
alte substanţe conf. 648/2004/CE:  
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, substanţe de întreţinere, coloranţi, odoranţi  
(Salicilat de benzil, Linalol, Limonene, Liral).  
Valoare pH (concentrat): ca. 10,0                          Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 9,5  
 

Domeniul de întrebuinţare 
Pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă în domeniile sanitare, cum ar fi: armaturi, lavoare,  
cade de baie, vane de duş, WC-uri cu capac, pereţi duşuri, oglinzi, faianţă emailată, ceramică,  
sticlă, aluminiu, alamă, produse cromate, inox, mase plastice şi lăcuite. Suprafeţele din piatră  
calcaroasă cum ar fi: marmoră pot deveni mătuite. 
 

Întrebuinţare 
1 dozare (cap de flacon) = 30 ml  
Prepararea soluţiei de Întrebuinţare 
a) Umpleţi un flacon de sprayat de 500 ml până la marcare cu apă rece  
     şi adăugaţi 1 dozare (30 ml) produs din flacon sau cu ajutorul  
     sistemului DosiExpress. 
b) Umpleţi un flacon de sprayat de 500 ml cu ajutorul staţiei de dozare  
     Kiehl. 
Dezinfectarea suprafeţelor cu ajutorul sistemului spumant 
Spumaţi soluţia dezinfectantă pe suprafeţele de curăţat sau pe o lavetă  
moale sau burete şi prelucraţi suprafaţa. La dezinfectarea suprafeţelor  
umeziţi bine suprafeţele cu (ca. 30 ml/m²). După dezinfectare spălaţi  
echipamentul bine cu apă. 
 

Activ contra Metodă Concentraţie / Timp de acţiune la 
dezinfecţia suprafeţelor 

Standard DGHM bacterii şi Candida 
Albicans 

DGHM, cu contaminare mărită 6,0% / 15 minute 

Limitat virucid* / viruşi capsulaţi** DVV / RKI, cu contaminare mărită 6,0% / 5 minute 
Rotaviruş DVV / RKI 6,0% / 5 minute 

 
* Listă virucidă IHO, conf. recomandării  fişei de sănătate 01-2004 
** Testări şi declaraţii privind acţiunea dezinfectanţiilor contra viruşiilor. Fişă de sănătate publică, cercetare şi protecţia 
sănătăţii 2004.Bd 47:62-66 

Consum pe metru pătrat 
Dezinfectarea suprafeţelor cu ajutorul sistemului spumant: 30 ml soluţie de întrebuinţare. 
Dezinfectarea suprafeţelor: 5 ml soluţie de întrebuinţare 
Folosiţi cu precauţie produsele dezinfectante. Înainte de întrebuinţare citiţi fişa tehnică de întrebuinţare şi 
respectaţi simbolurile de risc. 

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
N, Periculos pentru mediu în concentrat; Xn, Nociv în concentrat.  
R 22 Nociv în caz de înghiţire. R 38 Iritant pentru piele. R 41 Risc de leziuni oculare grave. R 50 Foarte toxic  
pentru organismele acvatice. S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. S 26 În cazul contactului cu ochii, spălaţi 
imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. S 37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască de protecţie pentru 
ochi/faţă. S 61 A se evita aruncarea în mediul înconjurător. A se consulta instrucţiunile speciale/fişa de securitate.  
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!  

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
Ambalaj 
4x1 litri flacoane de dozare Art.-Nr. j 40 17 07 
3x2 litri flacoane / carton Art.-Nr. j 40 17 08 
6x500 ml flacoane goale cu cap de spraiat Art.-Nr. z 01 23 71 
DosiExpress 30 ml  Art.-Nr. z 12 15 13 
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