
AIRDAL D-MED ® Povrchová dezinfekce
Pro všechny povrchy a předměty. ( Připraveno k okamžitému použití )

Vlastnosti výrobku
- Testováno jako zdravotnický prostředek – nedráždí kůži, není toxický
- Dezinfekční prostředek na povrchy a předměty
- Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehydy a kvartérní aminové sloučeniny
- Nehořlavý, nedráždivý, neleptá, není toxický pro plíce
- Nedráždí sliznice, dermatologicky testováno (+++)
- Dobrá dezinfekční a čistící účinnost
- Bezpečné dle zákona o potravinách
- Rozpouští biofilm v klimatizačních systémech s přetrvávájícím účinkem

Oblasti použití
AIRDAL D-MED ® Povrchová dezinfekce zabraňuje přenosu choroboplodných zárodků a přerušuje infekční

řetězce. Tento biologicky rozložitelný zdravotnický prostředek je vhodný zejména pro povrchy a předměty,
které byly opakovaně použity a musí být denně dezinfikovány, např. kajuty letadel, toalety, kuchyně, stolky pro
cestující, vstupní zařízení, dotykové obrazovky, rukojeti, područky atd. jeAIRDAL D-MED   Povrchová dezinfekce

neškodná dle zákona o potravinách, proto je vhodná zejména pro vozíky, podnosy a servírovací kuchyně v letadlech.
Čištění a dezinfekce toalet, umýváren a kokpitu nevyžaduje žádnou ventilační dobu, protože složky nejsou toxické pro
plíce a nedráždí pokožku. Účinek degradace biofilmu snižuje mikrobiální zátěž a je ideální pro použití v klimatizačních
systémech a veškeré vzduchotechnice. Přípravek se může aplikovat oplachováním, odpařováním nebo postřikem.

Aplikace
Povrch předmětů a plochy zcela zmáčejte Povrch nestírejte, protože plnáAIRDAL D-MED Povrchovou dezinfekcí.®

účinnost je zajištěna pouze při vlhkém povrchu. Poznámka: Jelikož je roztok na vodní bázi, měl by se v případě

kovových předmětů používat pouze na povrchově upravené nebo nerezové plochy, jinak hrozí riziko koroze.
sionsgefahr. (Prosím, nejprve vyzkoušejte snášenlivost roztoku s povrchem na méně viditelném místě.)

Spektrum účinnosti
AIRDAL D-MED ® Povrchová dezinfekce byla testována v souladu se standardy VAH (německé Sdružení pro

Doba expozice
Dezinfekční roztok je účinný pouze na vlhkém povrchu:
- > log 5Baktericidní 10

5 min

- > log 4Virucidní
10

pro neobalené viry: jako např. Noroviry, Adenoviry, Parvoviry 5 min

obalené viry: např. Coronaviry, viry Influenza A/B, Ebolavirus, HIV, HCV, HBV 30 min
- Levurocidní 5 min
- Tuberkulocidní 240 min
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®

aplikovanou hygienu).

Strana 1 ze 2



Značení dle Nařízení o nebezpečných látkách
2 organické kyseliny - apatogenní -, 2-ethylhexylsulfát sodný, CAS č. 126-92-1; ES č. 204-812-8
mátový olej (Mentha Piperita), č. CAS 8006-90-4-, ES č. 282-015-4; pomocné látky.

Organické kyseliny jsou uvedeny v PŘÍLOZE 1 agentury ECHA a spadají do oblasti působnosti zjednodušeného
schválení (zjednodušené povolení) a jsou povoleny bez potenciálu nebezpečné látky. Není tedy třeba označení
nebezpečnosti, protože pomocné látky jsou zastoupeny zanedbatelným procentem, ale synergicky, jako ligandy,
zvyšující účinnost. I když osobní ochranné prostředky jako např. ochranné brýle a ochranné rukavice nejsou
předepsány, v případě přímého zásahu očí může jít o nebezpečný kontakt (stříknutí do očí nebo oční sliznice),
který může způsobit podráždění očí.
Při přímém kontaktu s očima: Několik minut opatrně a důkladně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, vyjměte
kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
Pokud podráždění očí přetrvává: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Složení
100 g roztoku obsahuje: 0,18 g L -(+) kyseliny mléčné, 0,06 g kyseliny mravenčí, přírodní nebo přírodně identické

Odborný posudek
- Prof. Dr. med. H.-P. Werner, HygCen Germany GmbH, Schwerin
- Dipl-Biol. T. Koburger, Hygiene Nord GmbH, Greifswald
- Dr. med. Werner Voss, Dermatest GmbH, Münster
- Dr. Ralph Derra, ISEGA Forschungs- und Untersuchungsgesellschaft mbH, Aschaffenburg [Food conformity]

Výpis I Schválení I Registrace
-TÜV NORD registrační č. 44 235 200360
- Zdravotnický prostředek trády IIa MDD 93/42 ES, CE 0481
- ECM certifikat registrační číslo Z/18/04270D

- ECM certifikat registrační číslo Z/20/04641D

Chemická a fyzikální data

- vzhled roztoku: slabě nazelenalá kapalina
- hodnota pH, neředěno 2,7 +/- 0,1

Pro multifunkční použití
- v letecké přepravě

- v pracovním lékařství
- v zdravotní a ošetřovatelské péči
- Ve veřejném životě a pro soukromé použití
- Zvýšení bezpečnosti cestování a mobility

Výrobce:

blidor international GmbH I Kirchstr.2 I D-79798 Jestetten

Dodavatel:

CZECH KÖNIG, s.r.o. I Dřevařská 491 I 500 03 Hradec Králové I Česká republika

Tel. +420 728 373 272 I info@czech-konig.com I www.czech-konig.com
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Roztok může způsobit alergické reakce. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte štítek na obalu.

pomocné látky.

Poznámka
Nejsou vyžadovány osobní ochranné prostředky např. brýle a rukavice.
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