Dezinfectant virucid
cu spectru larg
Rely+OnTM VirkonTM inactivează SARS-CoV2 pe suprafețe și echipamente la 1: 600
Pregătirea unei soluții dezinfectante de 500 ml 1: 600 cu concentrat de praf Rely + OnTM VirkonTM
PASUL1

PASUL 2

Purtați echipament de
protecție individuală adecvat
înainte de prepararea și
utilizarea soluțiilor
dezinfectante

PASUL 3
Se umple o
sticla de 500 ml

cu declansare
prin pulverizare
cu apa calda

Se cântărește 0,83g
concentrat de
pulbere Rely +
OnTM VirkonTM

PASUL 4
Adăugați 0,83 g în flacon și
așteptați ca acesta să se dizolve
complet

+0.83g
Dezinfectantul
Rely+OnTM
VirkonTM
este acum
gata pentru
utilizare

Aplicarea soluției de dezinfectant Rely + OnTM VirkonTM printr-o sticlă de pulverizator
PASUL 1
Pulverizați soluţia Rely
+OnTM Virkon TM pe
suprafața de dezinfectat

PASUL 2

PASUL 3

Așteptați cel puțin
10 minute
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Pulverizați cu apă curată
proaspătă toate suprafețele
pe care s-a aplicat
dezinfectant

PASUL 4
Ștergeți apoi suprafața
uscată cu o cârpă curată

Pregătirea soluțiilor 1: 600 dezinfectante cu concentrat de pulbere Rely+OnTM VirkonTM
PASUL 1
Purtați echipament de protecție
individuală adecvat înainte de
prepararea și utilizarea
soluțiilor dezinfectante

PASUL 2

PASUL 3
Umpleți un
recipient adecvat
cu volum necesar
necesar (de ex.
5 litri) de apa
calda

Se cântărește1.66g
deRely+OnTM
VirkonTM concentrat de
pulbere pentru
fiecare 1 litru de
apa

PASUL 4
Adăugați pudra Rely+OnTM
VirkonTM în apă și apoi
agitați până la dizolvarea
completă. Soluția
dezinfectantă este acum gata
de utilizare

Aplicarea soluțiilor dezinfectante Rely+OnTM VirkonTM
PASUL 1

PASUL 2

Pentru a dezinfecta
suprafețe mari de
spațiu în
pardoseală, aplicați
soluția Rely

+OnTM VirkonTM

folosind un mop și
o găleată

Pentru a dezinfecta pereții,
ușile și alte suprafețe mari,
folosiți o găleată și un burete
sau o cârpă pentru a aplica
soluția de dezinfectant Rely
+ OnTM VirkonTM

PASUL 4

PASUL 3
Așteptați cel puțin 10
minute

Clătiți toate
suprafețele cu apă
curată atunci când
compatibilitatea
materialelor este
îngrijorătoare
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* Nu este folosit pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale.
** Utilizatorii ar trebui să verifice întotdeauna compatibilitatea cu orice material sensibil înainte de utilizare. Nu folosiți pe metale moi, cum ar fi arama sau
cupru.
Nu este recomandat pentru utilizare pe mobilier moale, textile sau covoare.
Utilizările specificate și revendicările înregistrate pot varia de la o țară la alta. Vă rugăm să contactați LANXESS pentru a verifica utilizările aprobate pentru fiecare
țară.
Utilizați produsele biocide în conditii de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
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