
Produktdatablad TIL FØDEVAREMILJØER

Aseptix CIDALSAN® LARGE AREA
High Performance Cleaner Disinfectant Concentrate

►  BAKTERIE-/SVAMPE-
DRÆBENDE
VIRUSBEKÆMPENDE

►  EKSTRA GOD 
RENGØRINGSEVNE

► UPARFUMERET

► KONCENTRAT

Desinfektion af et synligt snavset gulv     
Aseptix anbefaler forudgående rengøring, 
hvis der er synlig snavs. ALLE produkter fra 
Aseptix testes dog også under SPECIELT 
SVÆRE forhold, og har bestået disse tests. 
Produkterne er (i modsætning til kvaternære 
ammoniumforbindelser) meget effektive 
overfor snavs, jord og blod. Så vore produk-
ter kan, under normale omstændigheder, 
anvendes til samtidig rengøring og desinfek-
tion, men i meget tilsmudsede omgivelser 
anbefales en forudgående rengøring på det 
kraftigste. Aseptix produkterne er renere 
desinfektionsmidler, med fokus på desin-
fektion.

Kompatibilitet med 
forskellige gulvmaterialer
Aseptix anbefaler, at man tester koncen-
trerede produkter på et ikke-synligt sted. 
Produkterne underkastes omfattende mate-
riale kompatibilitetstests, men for at undgå 
problemer, anbefales en forudgående test. 
De fl este gulvmaterialer vil ikke udgøre et 
problem. Vore produkter bør ikke anvendes 
på marmorgulve og andre porøse gulve kræ-
ver ekstra forsigtighed. Pga. produkternes 
rengøringseffektivitet, vil vokslaget gradvist 

forsvinde fra voksbehandlede gulve og lino-
leumsgulve (som det er tilfældet med alle 
rengøringsprodukter). Det anbefales derfor 
at vokse gulvet regelmæssigt. Alle øvrige 
gulve udgør ikke et problem.

Kompatibilitet med 
vandhanevand indeholdende klor
Produktet kan sagtens fortyndes med vand-
hanevand indeholdende klor. Produktet er 
testet i eksterne, uafhængige laboratorier 
med vandhanevand. Klor i små koncentratio-
ner udgør ikke noget problem. Dog bør vore 
produkter ikke blandes med blegemidler. 
Alle vore produkter er testet og godkendt 
under standardforhold, dvs. vandhanevand 
med højt ionladning, snavsede miljøer med 
proteiner og jord.

ANVENDELSESMULIGHEDER
CidalSan® Large Area er et højeffektivt ren-
gørings-/desinfektionskoncentrat til gulve til 
særligt krævende opgaver, f.eks. indenfor 
fødevareforarbejdning, fødevareopbevaring, 
køkkener, catering, fi skefabrikker, anvende-
lig på næsten alle vaskbare fødevarekontakt-
fl ader og kontaktfl ader, hvor hurtig og bred-
spektret desinfektion er påkrævet. 

BESKRIVELSE

Et uparfumeret, højeffektivt 
koncentreret desinfekti-
onsmiddel som giver en 
effektiv rengøring og desin-
fektion af større fl ader som 
f.eks. gulve, vægge, større 
fødevareforarbejdningsom-
råder, bordplader, køkken-
overfl ader, lofter osv.

Til anvendelse i områder, 
hvor der forarbejdes og 
tilberedes fødevarer, vete-
rinære miljøer, transport 
og fødevareopbevaring. 
Fremragende egnet til 
daglig rengøring.

NØGLEEGENSKABER

►  Specielt udviklet til 
økonomisk rengøring 
og desinfektion indenfor 
fødevareforarbejdning 
og -tilberedning.

►  Effektiv mod en lang 
række mikroorganismer. 
Produktet dræber bakte-
rier, svampe og vira.

►  Fremragende 
rengøringskapacitet.

► Mikrofi ber kompatibel.

►  Effektiv lugtfjerner:
 Eliminerer (fjerner) lugt 
og lugtfremkaldende 
bakterier.

►  Brugervenlig, miljøven-
lig og fuldt biologisk 
nedbrydelig.
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Brugsvejledning
Fjern grov snavs med et standard gulvrengøringsmiddel. Fortynd den anbefalede dosis med 
vand fra hanen og anvend produktet på overfl aden. Sørg for at overfl aden er godt fugtet, og 
forbliver fugtig for at overholde den optimale kontakttid. Ved fortyndinger på 5% og mere 
anbefales det at skylle eller tørre overfl aden bagefter. Bemærk: 1% fortynding = 10 ml / liter. 
Vi anbefaler at fortynde produktet umiddelbart før brug. Brug det fortyndede produkt inden 
for 30 dage.

Microbiologisk effektivitet
CidalSan ® Large Area er blevet testet af uafhængige laboratorier efter den europæiske standard 
EN 1040/EN 1276 og EN 1275/EN1650, og har en begrænset virusdræbende effekt iht. EN 14.476.
CidalSan® Large Area har antimikrobiel effekt ud over de nuværende standarder på markedet i 
følgende opløsningsforhold:

EMBALLAGESTØRRELSER

Dunk: 2 x 5000 ml

Tekniske data

Fortynding:  Klar til brug Klar til brug
Aktive ingredienser:  Hydrogenperoxid Hydrogenperoxid
Afspændingsmiddel: Anionisk Anionisk
Farve/form:  Transparent farveløs Transparent farveløs
Duft:  Uparfumeret Uparfumeret
pH:  2,3 - 2,5  2,3 - 2,5 
Opløselighed i vand: Komplet Komplet
Rengøringsevne: Fremragende Fremragende
Afrensningsevne: Fremragende Fremragende
Skummeevne: Let til moderat     Let til moderat    
Relativ tæthed: 1 1
Flammepunkt: Intet Intet
Kemisk stabilitet:  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C   Kemisk stabil fra 4°C til 30°C  
  (steriliseringsevne påvirkes ikke ved   (steriliseringsevne påvirkes ikke ved 

opbevaring i dette temperaturområde)  
Holdbarhed:   2 år. Opbevares i original emballage.   2 år. Opbevares i original emballage. 

Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys. 
Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger.

Egenskaber
►  Fortyndes i forskellige 

forhold efter behov
►  Større svampedræbende 

effect ved kortere 
kontakttid

►  Overstiger EU 
effektivitetsnormer

►  Forårsager ikke 
antimikrobiel resistens

►  Renser og desinfi cerer
►  Mikrofi ber kompatibel
►  Ekstremt biologisk 

nedbrydelig
►  Brugersikker
►  Hurtigtvirkende 

H2O2TM baseret
►  Ingen fl ygtige organiske 

stoffer, alkohol, klor eller 
kvaternære ammonium-
forbindelser

Fordele
►  Glimrende spredning 

og befugtning
►  Velegnet til fødevare-

forarbejdende virksomhed
►  Uparfumeret
►  Ekstremt god 

rengøringsevne
►  Effektiv lugtfjerner 

og fedtopløser
►  Deaktiveres ikke af 

proteiner

% Effektivitet

2.5% EN 1040 (E. coli, S. aureus, E. hirae, P. aeruginosa). 
 EN 1275 (C. albicans).
 Limited virucidal/begrenzt viruzid/virucide limitée 
 (BVDV & Vaccinia: HIV/SARS/infl uenza etc.). 

5% OG EN 1276 inkl. salmonella,  shigella, proteus,   
           streptococci, listeria. 
           EN 1650 (C.Albicans).
           Limited virucidal/begrenzt viruzid/
           virucide limitée <30 sek *, <60 sek**. 

20%  OG EN 1040/EN1276 <30 sek. 
           EN 1275/EN 1650<5 min. 
           Limited virucidal/begrenzt viruzid/
           virucide limitée < 15 sek**.          
           DGHM/VAH. 

Anvendelse

Grundlæggende desin-
fektion, bakterier, vira og 
svampe. Anvendes kun i 
rene miljøer.

Bredspektret desinfektion 
og rengøring.

Højeffektiv rengøring 
og hurtig desinfektion. 
Efterfølgende skylning/
aftørring anbefales.

Sikkerhed
Det er vigtigt, at medarbejdere, der skal anvende produktet har læst og forstået produktets 
etiket og sikkerhedsdatablad, før produktet tages i brug. Etiketten indeholder en brugervej-
ledning, og både etiket og sikkerhedsdatablad indeholder advarsler, forholdsregler og første-
hjælpsprocedurer.
Sikkerhedsdatablad kan downloades fra vor hjemmeside.

EFFEKTIVITET

Egenskaber
►  Bakterier:

EN 1040 (<30 sec.) & 
EN 1276 (<30 sek.*): 
Staphylococci, Strepto-
cocci, Enterococci, MRSA, 
VRE, Salmonella, Shigella, 
Proteus, Streptococci, 
Listeria

►  Svampe og gær:
EN 1275/EN 1650 & 
EN 13624** < 5 min.

►  Vira: 
iht. EN 14476 begræn-
set virusdræbende (tysk 
grundlag): HIV, HBV, HCV, 
infl uenza, H5N1 (fuglein-
fl uenza), H1N1 (svineinfl u-
enza), SARS (vaccinia og 
BVDV) <15 sek.

*   Ren og snavset 
** Inkl. blod
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