
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПОВЪРХНОСТИ

0482

Fugaten®-Spray
(Lysoform®-Spray)

Готов за употреба дезинфекциращ спрей на
алкохолна основа за бърза дезинфекция на
повърхности, предмети и медицински
продукти.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Моля, прочете внимателно!

Fugaten®-Spray
Готов за употреба

За търговска/индустриална употреба.

СЪСТАВ:
100г. разтвор съдържат 70 г. Етанол (денатуриран)

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:
За бърза дезинфекция на
• Малки повърхности предмети и медицински продукти

(например: операционни маси, столове за изследване)
• Трудно достъпни места
• Други устойчиви на алкохол материали и повърхности
• Като вариант без мирис/парфюм особено подходящ в

областта на хранителната промишленост

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ/ДОЗИРОВКА:
Използвайте неразреден!

Дезинфекция според метода на VAN 2015 с механични
средства, ниско органично замърсяване

Бактерициди, фунгициди 100 % – 60 сек

Действие според изпитването на DVV/RKI

Ограничени/определени вируси
(включително HIV, HBV, HCV)
съгласно препоръката на RKI 2017

100 % – 30 сек

Ротавирус 100 % – 30 сек

Аденовирус 100 % – 30 сек

Паповавируси/Полиомавируси/SV40 100 % – 15 мин

Европейски стандарти

EN 14348 (туберкулоцид, микобактерицид)
значително органично замърсяване 100 % – 30 сек

EN 14476 (полиовируси), ограничено
органично замърсяване

100 % – 5 мин

EN 14476 (MNV), ограничено органично
замърсяване

100 % – 30 сек

Вирусоциди 100 % – 15 мин

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ:
• Fugaten®-Spray е лесно запалим!
• Да се пази от топлина, топли повърхности, искри, открит

пламък и други източници на топлина. Да не се пуши в
близост до препарата. Максимален разход - 50 мл/м2.

• Да се съхранява на сухо, проветриво и хладно, но защитено
от замръзване място. Да се съхранява далеч от запалими
продукти и на недостъпно за деца място.

• Да не се използва след изтичане срока на годност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
• Бактерицид (включително BK), фунгицид, вирусоцид.
• Бързо действие и изсъхване след дезинфекция на

повърхности и предмети
• Свеж аромат
• Добра покривност 
• Щадящ към повечето материали
• Препарат, готов за употреба, в многократно зареждаща се

бутилка с пръскаща дюза

Напръскайте с Fugaten®-Spray на разстояние от около 30 см. 
Повърхностите и предметите трябва да бъдат напълно
навлажнени/напръскани (максимално 50мл/м2 площ). Оставете
напръсканата повърхност/предмет да изсъхне напълно преди
да използвате. Пазете от допир на кожа преди пълно изсъхване.

Lysoform Bulgaria GmbH

ул. Незабравка 11 Б           София, България
+359 2 873 45 61          + 359  897  894  841
www.lysoform.bg, e-mail: office@lysoform.bg

Ако имате въпроси, се свържете с нас.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ:
a) В случай на неправилна употреба, Fugaten®-Spray дразни

при контакт с лигавиците (очи, гърло, стомах, черва, и т.н.).
При поглъщане, веднага започнете да пиете много вода.
При контакт с други части от тялото незабавно изплакнете
обилно с вода. 
Във всеки случай се консултирайте незабавно с лекар!

b) Други
Не прилагайте върху повърхности, чувствителни на алкохол
(лакови покрития, корозирали покрития, плексиглас и други).

c) Използвайте Fugaten®-Spray с повишено внимание.
Винаги прочете упътването и информацията за продукта
преди употреба.  

Опаковка/Разфасовка Каталожен Номер
10 x 500 ml Бутилка със спрей 2058
12 x 1000 ml Бутилка със спрей 2292
12 x 1000 ml Бутилка със спрей (без аромат) 2272

2 x 5 литра туба 9825
2 x 5 литра туба (без аромат) 9823 

Сертифициран и наличен в следните опаковки:


