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Nevtralno dezinfekcijsko sredstvo na osnovi alkohola. 

 
 

Namen uporabe: Dezikim AL7 je pripravljena alkoholna raztopina za hitro in učinkovito 
dezinfekcijo površin (delovne površine, čakalnice, sanitarne površine, …) ter medicinskega 
inventarja (škarij, stetoskopov, bolnišničnih pozivnikov, bolniških postelj, miz za prevoz in 
pregled,...) in povsod, kjer je povečano tveganje okužb. Primerno za uporabo v zdravstvu, 
domovih za ostarele, šolah, vrtcih, živilski industriji, obratih za pripravo hrane, restavracijah, 
hotelih, ... 
 
Izgled:   prozorna tekočina 
Gostota:  ca. 0,9 g/cm3 
 

UČINKOVITOST Čas delovanja 

BAKTERICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 1040:2006 (vključno MRSA) 
SIST EN 13727:2004 

30 sekund 

MIKOBAKTERICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 14348:2005 Mycobacterium terrae (TBC) 30 sekund 

VIRUCIDNO DELOVANJE 

SIST EN 14476:2013+A1:2015 Norovirus 15 sekund 

SIST EN 14476:2013+A1:2015 Adenovirus* 60 sekund 

Smernici DVV/RKI   
Hepatitis B virus, Hepatitis C virus, HIV virus, H5N1, H1N1 

30 sekund 

Virus vakcinije 15 sekund 

FUNGICIDNO DELOVANJE 

SIST EN 1275:2006 
SIST EN 1650:2013 
SIST EN 13624:2004 
Candida albicans 

30 sekund 

SIST EN 13697:2015 
Candida albicans 

60 sekund 

SIST EN 1275:2006 
SIST EN 13697:2015 
SIST EN 13624:2004 
Aspergillus niger 

5 minut 

      * umazani pogoji 
 
Navodilo za uporabo: Dezikim AL7 se uporablja kot koncentrat za pršenje in potapljanje. Z 
razpršilko nanesite sredstvo z razdalje okoli 30 cm in pustite učinkovati. Površina bo po 
kratkem času suha in je ni potrebno dodatno izpirati. Priporočljivo doziranje je 40 do 50 
ml/m2. Pri postopku s potapljanjem material potopite v dezinfekcijsko sredstvo in pustite 
učinkovati. Po končanem postopku dezinfekcijsko sredstvo zavrzite. Najboljši dezinfekcijski 
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učinek dosežete na predhodno dobro očiščenih površinah. Zagotovite, da bo površina 
popolnoma omočena. 
 
 

 
Varnostni napotki:  
 
Pri ravnanju z izdelkom upoštevajte podatke o varni uporabi kemikalij, ki so navedena v 
varnostnem listu. Pred uporabo preberite etiketo. Za dodatna pojasnila se obrnite na 
proizvajalca izdelka. Dezikim AL7 ni primeren za uporabo na površinah in materialih, 
občutljivih na alkohol. Priporočljiva je uporaba zaščitnih rokavic. Uporabljati le v dobro 
prezračevanih prostorih. Ne razprševati po električnih napravah. 
 
Sestavine: 100g Dezikim AL7 vsebuje 65g Etanola in 4g Propan-2-ol. 
 

PAKIRANJE: 800ml, 1L, 5L  
 
ROK UPORABE: 3 leta od datuma proizvodnje. Datum proizvodnje in številka serije sta 
odtisnjeni na embalaži.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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