
    

  

 

                       

 

 

DES +72 

Ytdesinfektion med tensid 

Användningsområde 

DES +72 är en flytande etanolbaserad ytdesinfektion. Alkoholhalten är 75 vol%. Den används i 

koncentrerad form för att effektivt förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning 

(bakterier, svamp, virus) via ytor. Tillsats av tensid ökar alkoholens kontakt med ytan.  

pH 6-9.  

Produkten lämpar sig för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod etc. alltså smutsiga ytor  

 

Produktfakta 

Produkten är effektiv mot bakterier, svamp och vissa virustyper. Den är testad och uppfyller bla 

de skall krav som föreligger i SS-EN 14885: 2018 för en ytdesinfektion med eller utan mekanisk 

bearbetning inom ett medicinskt verksamhetsområde samt bactericidala och fungicidala krav på 

ytor associerade med industri, hem och institution.  

EN 13624 Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis  

 

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

Enterococcus hirae  

  

EN 13697 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae   

 Escherichia coli  

 Candida albicans  

 

EN 16615  Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae  

Candida albicans  



    

  

 

 

 

EN 1276 Pseudomonas aeruginosa  

 Staphylococcus aureus  

 Enterococcus hirae   

 Escherichia coli  

 

EN 1650 Candida albicans 

Aspergillus brasiliensis  

 

Dessutom är produkten testad och uppfyller effekt mot flera virus med och utan hölje enligt EN 

14476: 

 

EN 14476 Murin noro  smutsiga betingelser 

 BVDV (surrogat för Hepatitis C)  rena betingelser 

 Vaccinia  rena betingelser 

Adeno  rena betingelser 

 

Effektiv mot höljeförsedda virus såsom Corona virus och SARS-CoV-2. 

 

 

Art.Nr 

Art.nr 17230001  Antal per kartong: 12* 1L 1L flaska med snäppkapsyl 

Art.nr 17239300 Antal per kartong: 24* 300ml  300ml flaska med snäppkapsyl 

Art.nr 17230005 Antal per kartong: 2* 5L 5L dunk med kapsyl 

 

Bruksanvisning  

Vid svår nedsmutsning skall ytan som skall desinficeras först torkas av med en trasa och 

rengöringsmedel.  Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras, stryk 

noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Om ytan är 

mindre kan desinfektionsmedlet appliceras på torkduken.  Det är viktigt att ytan är fuktig under 

hela verkningstiden, minst 1min, generell verkningstid 1-5 minuter. Ytan ska lufttorka. Använd 

skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden. 

 

Hantering av produkt och emballage 

Förvaringstemperatur bör ligga mellan -20 och 30 grader. 

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast". 

 



    

  

 

Innehåll 

Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, tensid 

 

Lagring och hållbarhet 

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande. 

 

 

 

  


