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 Desgomin 

Płyn do mycia i dezynfekcji w koncentracie, wolny 
od aldehydów i QACs 

Właściwości      
Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni przetestowany zgodnie z normami UE, umieszczony w 
wykazie IHO. Wolny od aldehydów, fenoli i metaloorganicznych substancji czynnych. Podczas 
użycia produkt jest neutralny zapachowo, aktywnie czyści i wysycha bez smug. Skuteczny 
wobec bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, drożdżaków, salmonelli, listerii i wirusów 
osłoniętych (wirusobójczy wobec wirusów osłoniętych włącznie z HIV, HBV,HCV). Zaświadcza 
się o braku zastrzeżeń co do stosowania ww. produktu w obszarze spożywczym.      
 

Skład 
Substancje czynne w 100 g: 
6,7 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.  
Pozostałe składniki (wg 648/2004/WE): Niejonowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, 
anionowe związki powierzchniowo-czynne < 5 %, związki kompleksotwórcze.  
pH (koncentratu): ok. 10                             pH-(roztworu roboczego): ok. 10 
 

Obszar zastosowania      
Do mycia i dezynfekcji wodoodpornych podłóg, ścian, sufitów i sprzętu w obszarach o 
podwyższonych wymogach higienicznych. Nadaje się także do podłóg pokrytych powłoką.      
 

Sposób użycia      
Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym  
miejscu odporność materiału na działanie produktu.       
 
Przygotowanie roztworu roboczego: 
Zawsze rozcieńczać z zimną wodą. Dozowanie patrz: tabela.  
Dozowniki: DosiStation, DosiJet, Arcantec. 
W zależności od obszaru stosować spryskiwacz pianowy lub  
dyszę spryskujacą.       
 
Mycie z dezynfekcją: 
Powierzchnię pokryć całkowicie roztworem dezynfekującym  
(ok. 15 – 20 ml/m²) i obrobić za pomocą tekstyliów czyszczących  
lub urządzenia. Powierzchnie i przedmioty mające bezpośredni  
kontakt z żywnością należy spłukać gruntownie wodą pitną po  
rekomendowanym czasie działania.      
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku  
niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania  
produktu.       
 

Dezynfekcja 
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Zużycie na m² 
 Mycie z dezynfekcją: 0,10 ml 

GHS 05, 09, Uwaga (w koncentracie);  
H290 Może powodować korozję metali. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.  
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować 
rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ 
DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. 
Nadal płukać. P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. P391 Zebrać wyciek.  
P501 Zawartość/pojemnik usuwać wg określonych zasad recyklingu lub za pośrednictwem składowiska odpadów. 
Zawiera: Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).        
Produkt nie jest produktem konsumenckim w myśl dyrektywy 1999/44/WE Art. 1! 
Produkty biobójcze stosować ostrożnie. Przed użyciem zawsze zapoznać się z etykietką i ulotką produktu.      

 

Opakowanie 

2 x 5 L kanistrów w kartonie       Art.-Nr. j 35 06 05 

6 x 500 ml butelek lejkowatych (pustych) ze spryskiwaczem pianowym     
i korkiem spryskującym w kartonie       

Art.-Nr. z 01 23 79 
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 Desgomin 

Płyn do mycia i dezynfekcji w koncentracie, wolny 
od aldehydów i QACs      
Rekomendacja dozowania dla dezynfekcji powierzchni w obszarze opieki zdrowotnej 

Kryteria testowe      Spektrum 
działania      

Obciążenie Dozowanie      Czas 
działania  
    

Skuteczny 
wobec      

EN 13697 
Dezynfekcja powierzchni 
bez użycia mechaniki 

bakteriobójczy wysokie 5,0 % 
 

500 ml / 10 L 5 min Staphylococcus 
aureus włącznie z  
MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

drożdżakobój-
czy 

wysokie 4,0 % 400 ml / 10 L 5 min Candida albicans 

  1,0 % 100 ml / 10 L 60 min  

Rekomendacja dozowania dla dezynfekcji powierzchni w obszarze spożywczym      
Kryteria testowe      Spektrum 

działania      
Obciążenie Dozowanie      Czas 

działania  
    

Skuteczny 
wobec      

EN 13697 
Dezynfekcja powierzchni 
bez użycia 
mechaniki      

bakteriobójczy wysokie 1,5 % 
 

150 ml / 10 L 5 min Staphylococcus 
aureus włącznie z  
MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

drożdżakobój-
czy 

wysokie 1,0 % 
 

100 ml / 10 L 15 min Candida albicans 

Pozostałe kryteria      

Kryteria testowe      Spektrum 
działania      

Obciążenie
      

Dozowanie      Czas 
działania  
    

Skuteczny 
wobec      

Obszar przemysłowy, instytucjonalny i spożywczy      

EN 1276 
Ilościowy test 
zawiesinowy 

bakteriobójczy wysokie 1,0 % 
 

100 ml / 10 L 5 min Staphylococcus 
aureus włącznie z 
MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa 

EN 1650 
Ilościowy test 
zawiesinowy 

drożdżakobój-
czy 

wysokie 0,5 % 
 

50 ml / 10 L 15 min Candida albicans 

Obszar medyczny      

EN 13727  
Ilościowy test 
zawiesinowy 

bakteriobójczy wysokie 1,0 % 100 ml / 10 L 5 min Staphylococcus 
aureus włącznie z  
MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Pseudomona 
aeruginosa 

0,25 % 25 ml / 10 L 60 min 

EN 13624 
Ilościowy test 
zawiesinowy 

drożdżakobój-
czy 

wysokie 1,0 % 100 ml / 10 L 5 min Candida albicans 

0,25 % 25 ml / 10 L 60 min  

EN 14348  
Ilościowy test 
zawiesinowy 

mykobakterio-
bójczy 

niskie 1,5 % 150 ml / 10 L 60 min Mycobacterium 
terrae, 
Mycobacterium 
avium 

wysokie 2,0 % 200 ml / 10 L 60 min 

Wirusobójczy      

EN 14476 
Ilościowy test 
zawiesinowy  

wirusobójczy 
wobec wirusów 
osłoniętych* 

wysokie 3,0 % 
2,0 % 
1,5 % 
 

300 ml / 10 L 
200 ml / 10 L 
150 ml / 10 L 

5 min 
15 min 
30 min 

Zmodyfikowany  
Vacciniavirus 
Ankara (MVA) 

DVV/RKI 
Ilościowy test 
zawiesinowy   

wirusobójczy 
wobec wirusów 
osłoniętych* 

z 2,0 % 200 ml / 10 L 60 min Vacciniavirus, 
Bovines 
Virusdiarrhoe-Virus 
(BVDV) 

* zgodnie z rekomendacją RKI, Bundesgesundheitsblatt 01-2004,  

patrz także www.iho-viruzidie-liste.de i www.iho-desinfektionsmittelliste.de 
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