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Detergent dezinfectant acid lichid pentru 
bucătării profesionale şi industria alimentară 
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Proprietăţi 
Detergent dezinfectant foarte activ, pe bază de acizi, cu inhibitor de coroziune fără  
odorizanţi şi coloranţi. Îndepărtează depuneri de calcar, piatră de cazan precum şi  
depuneri unsuroase, uleioase şi proteine de natură animală / vegetală, având totodată  
o acţiune dezinfectantă pe suprafeţele rezistente la acizi. Aplicat pe suprafeţe sensibile  
la acizi produce deteriorări ireparabile. Concentraţii reduse din acest produs cu acţiune 
dezinfectantă foarte rapidă, sunt deajunse pentru a obţine o curăţenie excelentă.  
Figurează în lista RKI. 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Se poate aplica pe toate suprafeţele şi obiectele rezsistente la acizi şi apă, de preferat  
în bucătării şi domeniile alimentare, cum ar fi: pereţi şi pavimente ceramice, gresie de  
siguranţă, suprafeţe de lucru şi cazane de inox. Suprafeţele şi obiectele sensibile din 
împrejurime, trebuie protejate. Acest produs nu este indicat pentru obiecte emailate,  
mase plastice sensibile la acizi, eloxal şi suprafeţe din piatră naturală sau artificială  
sensibile la acizi. 
 
Întrebuinţare 
Înainte de prima utilizare, verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. 
Având în vedere o acţiune dezinfectantă, întreaga suprafaţă trebuie bine  
umezită (de exemplu 10 ml/m²). 
 
Şters umed manual (curăţenia dezinfectantă):  
Vezi dozarea pe fişa tehnică. 
 
Curăţenia umedă cu maşina / curăţenia dezinfectantă:  
200–400 ml la 10 litri apă rece. 
 
Curăţenia cu spumă / curăţenia dezinfectantă:  
Umpleţi produsul diluat 1:1 în rezervorul maşini. 
Reglaţi diuza de dozare la 10%. Spumaţi suprafaţa.  
După ca. 10 min. clătiţi bine cu apă. 
 
 

Consum pe m² 
Şters umed: 0,8–1,5 ml 
Curăţenia umedă cu maşina: 2 ml 
Curăţenia cu spumă: 25 ml 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
10 litri canistre Art.-Nr. j 55 13 10 
 

Curăţirea 
bucătării 

 

14
.06

.20
11

 
 09

.01
.20

12
 

 

ww
w.

kie
hl-

gr
ou

p.
co

m
 



 

 
 Vinox-Dés 

Detergent dezinfectant acid lichid pentru 
bucătării profesionale şi industria alimentară 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
 
Criterii de testare Concentraţie Timp de 

acţiune 
Eficienţă 

EN 1276 (bactericid, cu povară 
mărită) 

0,1% (10 ml) în 
10 litri de apă 

5 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus (incl. MRSA), 
Escherichia coli, Enterococus hirae 

EN 1276 (bactericid, cu povară 
mărită) 

0,05% (5 ml) în 
10 litri de apă 

15 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus (incl. MRSA), 
Escherichia coli, Enterococus hirae 

EN 1650 (levurocid, cu povară 
mărită) 

0,25% (25 ml) 
în 10 litri de apă 

30 minute Candida albicans 

EN 13697 (bactericid, levurocid, cu 
povară mărită, testare cantitativă a 
suprafeţelor) 

0,5% (50 ml) în 
10 litri de apă 

5 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus (incl. MRSA), 
Escherichia coli, Enterococus hirae, 
Candida albicans 

EN 13697 (bactericid, levurocid, cu 
povară mărită, testare cantitativă a 
suprafeţelor) 

2% (200 ml) în 
10 litri de apă 

15 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus (incl. MRSA), 
Escherichia coli, Enterococus hirae, 
Candida albicans 

EN 13697 (bactericid, levurocid, cu 
povară mărită, testare cantitativă a 
suprafeţelor) 

1% (100 ml) în 
10 litri de apă 

30 minute Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococus aureus (incl. MRSA), 
Escherichia coli, Enterococus hirae, 
Candida albicans 

Listerine, Salmonele 0,5% (50 ml) în 
10 litri de apă 

5 minute Salmonella enterica, Listeria 
monocytogenes 

 
Vezi în internet: www.iho-desinfektionsmittelliste.de 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fişei tehnice, nu pot fi reclamate.  
 
Compoziţie (conf. 648/2004/CE) 
100 g din produs conţine: 7 g Didecildimetil clorură de amoniu. 
Alte substanţe: Tenside neionice < 5%, acizi anorganici şi organici, solvenţi solubili  
în apă, inhibitor de coroziune. 
Valoare pH (concentrat): ca. 0,5                      Valoare pH (soluţie de întrebuinţare): ca. 2 
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C, Coroziv în concentrat; 
R 34 Provoacă arsuri. S 24/25 Evitaţi contactul cu pielea şi ochii. S 26 În cazul contactului cu ochii, 
spălaţi imediat cu multă apă şi consultaţi medicul. S 37/39 Purtaţi mănuşi corespunzătoare şi mască  
de protecţie pentru ochi/faţă. S 45 În caz de accident sau simptome de boală, consultaţi imediat 
medicul (Dacă este posibil, i se va arăta eticheta).  
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1 ! 
Folosiţi cu precauţie produsele dezinfectante. Înainte de întrebuinţare citiţi fişa tehnică de 
întrebuinţare şi respectaţi simbolurile de risc. 
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