
Bezaldehydowy preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni.
Skutecznie czyści i pielęgnuje powierzchnie różnego typu, 
zapewniając ochronę przed zanieczyszczeniami  
na długi czas.

Zalety:

– nie zawiera aldehydu

– zarejestrowany jako wyrób medyczny CE 0197

– szerokie spektrum

– wysoka wydajność koncentratu

PrimaDent Perfect 
Koncentrat do dezynfekcji powierzchni 

sprzętu medycznego



Podstawowe cechy:
Preparat w postaci wysokowydajnego koncentratu przeznaczony do mycia i dezynfekcji 
dużych powierzchni – podłogi, ściany itp. 

Może być stosowany do wszelkiego rodzaju powierzchni delikatnych. 

Przed użyciem należy sporządzić właściwy roztwór roboczy zgodnie z tabelą poniżej. 

Posiada nie drażniący dla użytkownika delikatny zapach

Sposób użycia:
Przygotować oczekiwany roztwór roboczy zgodnie z tabelą poniżej.

Zmywać powierzchnie zgodnie z zasadą „ósemki” używając zwilżonego „mopa”. 

Dla uzyskania oczekiwanego spektrum działania pozostawić powierzchnię wilgotną  
przez określony w tabeli czas.

Dostępne opakowanie: 1 litr – butelka.
Karta charakterystyki oraz szersze informacje dostępne są na stronie www.primadent.info.pl 

Tabela dozowania:

ILOŚĆ ROZTWORU

1 litr 2 litry 3 litry 4 litry 5 litrów 10 litrów

ST
ĘŻ

EN
IE

0,25% 2,5 ml 5 ml 7,5 ml 10 ml 12,5 ml 25 ml

0,5% 0,5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 50 ml

0,75% 7,5 ml 15 ml 22,5 ml 30 ml 37,5 ml 75 ml

Np.: W celu uzyskania 1 litra roztworu 0,25% należy użyć 2,5 ml koncentratu i dopełnić 997,5 ml wody.

Skuteczność biobójcza:

Stężenie Czas Skuteczność

0,5%
  0,25%

5 min.
60 min.

Działanie bakteriobójcze Staphylococcos aureus, Enterococcos hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Proteus mirabilit zgodnie z EN 1040; EN 1276

0,5%
  0,25%

5 min.
60 min.

Grzybobójczy /candida albicans/; zgodnie z EN 1275; EN 1650

0,5%
  0,25%

5 min.
60 min.

Wirusobójczy w tym HBV, HCV, HIV

  0,75%
 4%

60 min.
15 min

Gruźliczobójczy /M. Terrae/ zgodnie z EN 14348
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