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Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola 

 
 

PODROČJE DELOVANJA: 
Dezikim Derm je nevtralno alkoholno razkuževalno sredstvo za razkuževanje rok. Hitro uniči široko paleto mikroorganizmov 
(bakterije, viruse, glive). Zagotavlja visoko stopnjo higiene. Za poklicno uporabo. 
 

 

LASTNOSTI: 
Izgled: brezbarvna prozorna tekočina 
Vonj: po alkoholu 
Gostota:     ca. 0,8 g/cm

3
           

Vrednost pH: nevtralno 
 

 

UPORABA in DOZIRANJE: 
Dezikim Derm nerazredčen nanesemo na čiste roke in si enakomerno vtiramo. Med časom delovanja naj bodo roke ves čas 
vlažne. Pustimo, da se posuši – ne izpiramo. Primerno tudi za doziranje z milniki. Samo za zunanjo uporabo. 

 

Učinkovitost Uporabna koncentracija 
izdelka 

Čas delovanja 

EN 1500 
Higienska dezinfekcija 

Min. 3ml; nerazredčeno 30 s 

EN 12791 
Kirurška dezinfekcija 

Min. 2 x 3ml; nerazredčeno 2 x 45 s 

EN 14476 
Human rotavirus strain WA 

nerazredčeno 15 s 

DW/RKI 2008 
Vaccinia virus stain Elstree; BVDV; 
Virusi HBV, HCV, HIV, H5N1, H1N1, 
Ebola, Norovirus 

nerazredčeno 15 s 

EN 1040 nerazredčeno 30 s 
EN 1275 
Candida albicans 

nerazredčeno 30 s 

EN 13727 
MRSA included 

nerazredčeno 30 s 

EN 14348 
TBC 

nerazredčeno 30 s 

EN 14476 
Adenovirus Type 5 

nerazredčeno 60 s 

EN 13624 nerazredčeno 5 min 
EN 1275 
Aspergillus niger 

nerazredčeno 5 min 

 

OPOZORILA: 
Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v varnostnem listu. V primeru stika z 
očmi, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč. Vsebuje alkohol. Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. Biocidni 
proizvod vedno hranite zunaj dosega otrok. Uporabljajte ga varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o 
izdelku.  
 

PAKIRANJE: 100ml, 150ml, 500ml, 1000ml 
 

ROK UPORABE: 3 leta od datuma proizvodnje. 

 
Tehnični list vam pomaga pri uporabi naših izdelkov in Vam posreduje potrebne informacije. Tehnični napotki in navodila za uporabo so izdelana na osnovi našega 
trenutnega tehničnega znanja in so namenjena uporabi v normalnih obratovalnih okoliščinah. Naša svetovalna služba Vam rada priskoči na pomoč pri obratovanju v 
posebnih pogojih. 
Priporočila za uporabo izdelka so zasnovana na znanstvenih izsledkih. Natančnejša priporočila, kot na primer kompatibilnost z materiali je možno le v posameznih 
primerih. Naša priporočila so neobvezna in ne predstavljajo garancije. Ne izključujejo uporabnikovega testiranja za njegove namene in postopke. To v polni meri 
izključuje odgovornost proizvajalca. 
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