
 

 Kiehl-Desisan concentrat 

Detergent dezinfectant liquid, fără acizi pentru 
domenii sanitare 
Proprietăţi 
Detergent dezinfectant fără aldehide şi acizi, indicat pentru toate suprafeţele în domeniile 
sanitare. Dizolvă depuneri zilnice de calcar, săpun calcaros precum şi murdării uleioase şi 
unsuroase. Dezvoltă un miros praspăt şi plăcut în timpul prelucrării. Soluţia de întrebuinţare 
produce un strat protector împotriva apei şi a murdăriilor, evitând astfel redepunerea resturilor 
de săpuni calcaroase şi depunerilor de calcar. Producătorii de armaturi sanitare, recomandă 
Kiehl-Desisan concentrat, pentru curăţarea domeniilor sanitare. Acest produs este testat la 
dezinfecţia suprafeţelor, în concentraţie de 6%, timp de acţiune 15 minute, conform VAH 
(Asociaţia de igienă aplicată, comisia pentru materiale de dezinfecţie). Soluţia de întrebuinţare 
se prepară cu ajutorul flaconului de dozare concentrat sau cu ajutorul unui sistem de dozare 
Kiehl. Îndeplineşte cerinţele normelor EN 1040, EN 1275, EN 1650, EN 1276 precum EN 13697 
şi este registrat în lista RK. 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate aplica pe toate suprafeţele şi obiectele rezistente la apă în domeniile sanitare, cum ar 
fi: armaturi, lavoare, cade de baie, vane de duş, WC-uri cu capac, pereţi duşuri, oglinzi, faianţă 
emailată din ceramică, sticlă, aluminiu, alamă, produse cromate, inox, mase plastice şi lăcuite. 
Suprafeţele din piatră calcaroasă cum ar fi: marmoră pot deveni mătuite. 
 
Întrebuinţare 
1 dozare = 30 ml  
 
Curăţenia de întreţinere: Dozare: vezi tabelul de mai jos. 
 
Prepararea soluţiei de Întrebuinţare 
Întotdeauna preparaţi soluţia de întrebuinţare cu apă rece. 
a) Umpleţi un flacon de sprayat de 500 ml până la marcare  
cu apă rece şi adăugaţi 1 dozare din flacon cu produs  
concentrat sau cu ajutorul unui sistem de dozare Kiehl  
(de ex. DosiExpress, DosiPush). 
b) Umpleţi un flacon de sprayat de 500 ml cu ajutorul staţiei  
de dozare Kiehl. 
 
Dezinfectarea suprafeţelor cu ajutorul sistemului  
spumant/sprayat 
Spumaţi soluţia dezinfectantă pe suprafeţa de curăţat sau pe o  
lavetă sau burete şi prelucraţi suprafaţa. La dezinfectarea suprafeţelor  
umeziţi bine suprafeţele cu (ca. 30 ml/m²). După dezinfectare spălaţi  
echipamentul bine cu apă. 

Consum pe metru pătrat 
Dezinfectarea suprafeţelor cu ajutorul sistemului spumant: 30 ml soluţie de întrebuinţare. 
Dezinfectarea suprafeţelor: 5 ml soluţie de întrebuinţare 
  
 
 
 
 
 
Ambalaj 
4x1 litri flacoane de dozare Art.-Nr. j 40 17 07 
3x2 litri flacoane / carton Art.-Nr. j 40 17 08 
6x500 ml flacoane goale cu cap de sprayat Art.-Nr. z 01 23 71 
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 Kiehl-Desisan concentrat 

Detergent dezinfectant liquid fără acizi pentru 
domenii sanitare 

 

 
Criterii de testare Concentraţie Timp de 

acţiune Eficacitatea 

VAH/DGHM 9.1 (bactericid / 
levurocid, cu contaminare mărită) 

2,5 % (30 ml în 
1,2 litri apă) 

5 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Candida albicans 

VAH/DGHM 14.1 (bactericid / 
levurocid, cu contaminare mărită) 

6 % (30 ml în  
500 ml apă) 

15 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Candida albicans 

EN 1040 (bactericid) 1 % (30 ml în  
3 litri apă) 

5 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus 

EN 1275 (levurocid) 1 % (30 ml în  
3 litri apă) 
 

5 minute 
 
 

Candida albicans 

EN 1276 (bactericid) 2,5 % (30 ml în 
1,2 litri apă) 

5 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae 

EN 1650 (levurocid, cu  contaminare 
redusă şi mărită) 

2,5 % (30 ml în 
1,2 litri apă) 

5 minute Candida albicans 

EN 13697 (bactericid, levurocid, cu  
contaminare redusă şi mărită) 

6 % (30 ml în  
500 ml apă) 

15 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Candida albicans 

DVV/RKI (acţiune virucidă limitată*, 
cu şi fără contaminare)  

6 % (30 ml în  
500 ml apă) 

5 minute 
 

Vacciniaviruşi, Bovine Viral Diarrhea 
Viruşi (BVDV) 

DVV/RKI  (testat cu Rotaviruşi, fără 
contaminare)  

6 % (30 ml în  
500 ml apă) 

5 minute Rotaviruşi 

 
*conform recomandării RKI, fişă de sănătate publică 01-2004 / vezi şi www.iho-viruzidie-liste.de  
 
Compoziţie 
100 g din produs conţine următoarele substanţe active: 
4,0 g Didecildimetil clorură de amoniu 
6,0 g N-(3-Aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamină 
Alte substanţe (conf. 648/2004/CE): 
Tenside neionice 5-15%, solvenţi solubili în apă, substanţe de întreţinere, coloranţi,  
odoranţi (Salicilat de benzil, Linalol, Limonene, Liral). 
Valoare pH (concentrat): ca. 10,0                           Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 9,5 
 

 

GHS05, GHS09, Pericol (în concentrat); 
H314 Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. H400 Foarte toxic pentru mediul acvatic.  
P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de 
protecţie/echipament de protecţie a ochilor/echipament de protecţie a feţei. P305+P351+P338 ÎN CAZ 
DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, 
dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi.  
Conţine: Didecyldimonium chloride / Laurylamine Dipropylenediamine (INCI).  
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!  
Folosiţi cu precauţie produsele biocide. Înainte de întrebuinţare întotdeauna citiţi eticheta şi fişa tehnică  
de întrebuinţare. 
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