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• Ú činně čistí a bezpečně dezinfikuje v jednom pracovním postupu.
• Š iroké spektrum ú činnosti: baktericidní, fungicidní a virucidní.
• Dobrá materiá lová sná šenlivost, příjemná  parfemace.
• Pro profesioná lní použití.

Pro oš etřujícíú činek lze sopučasně přidat Indur
Brillant plus (1 dá vka z 1L dá vkovacílá hve = 10 mL do 4 L 
pracovního roztoku, resp. 2 dá vky do 8 L roztoku). 

Složení
Dle přísluš ného doporučeníES: 5-15 % 
neionogennítenzidy. Dalš ísložky: antimikrobiá lní
lá tky, rozpouš tě dla, barviva, parfémace a  
komplexotvorné složky. 

Účinné lá tky ve 100 g přípravku: 15 g KAS, 
2 g hexametylenbiguanid hydrochlorid a 2 g bifenyl-2-ol

Hodnota pH (koncentrá t) = 8.0
Balení 3 x 2 l lá hev: kartónová krabice

C
Bezpečnostní uipozornění
Přípravek je klasifiková n 
jako žíravý.
Obsahuje dimethylalkyl (C12 -C14)         žíravý
benzylamonium chlorid.

Podrobné informace pro bezpečné používá ní 
přípravku naleznete v bezpečnostním listu.

Ekologicky testová no:
Velmi dobře biologicky odbouratelný.

Oblast použití
Dezinfekčníčiš tě nívš ech omyvatelných povrchů
jako jsou podlahy, dveře, skla, obklady, umyvadla, 
toalety, atd. Vhodný zejména pro nemocnice, 
š kolky, domovy dů chodců apod. K manuá lnímu
použití, nebo k čiš tě nípodlah mopová ním.

Ná vod k použití
V ná sledujících koncentracích je přípravek ú činný proti
bakteriím, kvasinkovým i vlá knitým houbá m a virů m (rota - a 
herpes- viry, HBV a HIV):

Připravte pracovníroztok (voda max. 30°C) 
Povrchy umyjte a nechejte pů sobit, rozpuš tě né
nečistoty setřete a nechejte vyschnout. 
Neoplachujte vodou.
Použité mopy vyperte, vložte do roztoku o 
dvojná sobné koncentraci než je pracovnía 
ponechejte do druhého dne. Druhý den lze roztok
použít k ú klidu.
Při použitív potraviná řských provozech a ú secích
je vždy nezbytné povrchy a plochy přichá zejícído 
styku s potravinami dů kladně oplá chnout pitnou
vodou.
Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. 
Před použitím si vždy přečtěte ú daje na obalu 
a připojené  informace o přípravku.

Diesin Forte
Tekutý dezinfekční a čisticí přípravek 
na bá zi kvarterních amoniových sloučenin
Koncentrá t s integrovaným dá vkovačem

Koncentrace Expoziční
doba

Dá vek /mL na
4 L roztoku

Dá vek /mL na
8 L roztoku

1% 60 minut 2 x /40 mL 4 x /80 mL

0.5% 4 hodiny 1 x /40 mL 2 x /40 mL


