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  سطح متوسطاستفاده از محلول  نحوه *

  (سورفیسسپتی ) مصرفبه اسپری آماده  : نام محلول

 بهداشتی،پزشکی و دندانپزشکیو تجهیزات سطوح اسپری آماده مصرف جهت ضدعفونی و پاک کنندگی  موارد استفاده:

 اتانول - کلرايدآمونیوممتیلدیبنزيلآلکیل -گلوکونات( دی) کلرهگزيدينبیگوآنیدکلروفنیلبیسهگزامتیلن مواد تشکیل دهنده:

 متمايل به صورتی -بی رنگ شکل ظاهری:

   غیر قابل اشتعال قابلیت اشتعال:

  محلول میزان حاللیت در آب:

 خنثی  بازی:-اسیدیخواص 

 دهددر صورتیکه مطابق با دستورالعمل مصرف شود، تجزيه حرارتی رخ نمی پایداری:

همراه قابلیت پاک کنندگی جهت مصارف سطوح و تجهیزات و ه اسپری ضدعفونی کننده سربع االثر ب  شرح و کاربرد محصول:

 ابزارآالت  

سپتی سورفیس محصولی است که با بهره گیری از سه نوع ضدعفونی کننده قدرتمند، قادر به از بین بردن طیف وسیعی از 

میباشد.  از ويژگیهای برجسته اين محصول پايداری  ويروسها و قارچ هاو  گرم منفیو گرم مثبت میکروارگانیسمها مانند باکتريهای 

میباشد و همچنین عالوه بر خاصیت ضدعفونی کنندگی، قابلیت آلودگی زدايی و رفع لکه های  و اثرات ماندگار آن در محل استفاده

 روی سطوح را نیز دارد.

 اين محلول در سطوح حاوی خون و بافت های پروتئینی قادر به ادامه فعالیت ضدعفونی میباشد. 

 دستورالعمل مصرف: 

ندارد. مقدار مناسبی از محلول را روی سطوح آلوده اسپری کرده سازی آماده مصرف است و نیازی به رقیق اسپری سپتی سورفیس 

پاک نموده ) يادآور میگردد قدرت پاکسازی و لکه بری بسیار خوبی دارد( و سپس مجدد با تنظیف و در ابتدا به عنوان پاکسازی 

 اسپری نموده و اجازه دهید خشک شود.

 میکروبی خود را اعمال میکند.فعالیت ضد دقیقه  2الی  1اين محلول در مدت 

ست محیطی سريع، هیچ نوع باقیمانده : اطالعات زی صول بدلیل تبخیر  گذارد و آلوده کننده محیط ای در طبیعت باقی نمیاين مح

و  نیست های شیمیايیيندآفر مندو ترکیب ساده بوده و تولید آن نیاز Mixبه دلیل آنکه اين محصول يک  "باشد. ضمنازيست نمی

  نمايد. اطراف را از اين بابت تهديد نمی هیچ خطری محیطرد، گازهای سمی و خطرناک ندا همچنین پساب
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