
STERISEPT PLUS 
 

 

PINDADE 
DESINFEKTSIOONI- JA PUHASTUSVAHEND

KASUTAMINE:

STERISEPT PLUS on kontsentraat. Lahjendus vastavalt nõutavale efektiivsusele (vt. mikrobioloogia).

Töölahuse valmistamiseks lahjendatakse toodet toatemperatuuril veega. Töölahus kantakse pinnale  
rätiku või lapiga, veendudes, et töödeldav pind oleks korrektselt kaetud. Soovituslik toimeaeg 15 minu-
tit. Töödeldud pindu ei ole vaja loputada, v.a toiduga otseselt kokkupuutuvad pinnad. 

Valmissegatud töölahus on kasutuskõlblik kuni 30 päeva. Säilitada seda õhutihedalt suletud nõus 
toatemperatuuril. Toode sobib kasutamiseks roostevabast terasest, klaasist, alumiiniumist, vasest, 
messingust ja keraamilistel pindadel, samuti linoleumil, PVC-l, kummist, plastikust ja silikoonist 
pindadel. Ei sobi kasutamiseks polükarbonaadist ja lakitud pindadel. 

STERISEPT PLUS on vedel kontsentraat veepesu taluvate pindade desinfitseerimiseks ja pesemiseks.  
Toode on ette nähtud nii tavatarbijale kui ka kutsealaseks kasutamiseks.
Sterisept Plusil on nii puhastavad kui ka desinfitseerivad omadused, tänu millele sobib see kasuta-
miseks nii toiduainetööstuses kui ka tervishoiuasutustes kõikidel pindadel.

STERISEPT PLUS on sobilik kasutamiseks nii haiglates, toidu- ja ravimitööstuses, veterinaarias, 
laborites, hambaravikliinikutes kui ka teistes tervishoiuasutustes ja kõikjal mujal, kus on vajalik 
pindade desinfitseeriv puhastamine.

Toode on laia bakteritsiidse (sh tuberkuloositekitaja), sporitsiidse, virutsiidse ja fungitsiidse toimega. 



  
  

STERISEPT PLUS on testitud vastavalt järgnevatele Euroopa standarditele:
EN 13727, EN 14561, EN 13624, EN14348, EN 14476 

Tähelepanu- STERISEPT PLUS ei sobi kasutamiseks koos aldehüüdidebaasil toodetega.

  
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  

 

  
 

MIKROBIOLOOGIA:

Toime        Testi meetod Toimeaeg/Kontsentratsioon 

            5 MIN     15 MIN   

Bakteritsiidne    EN 13727    0,25% 
      EN 14561

Pärmseentevastane   EN 13624    0,25% 

Mükobakteritsiidne    EN 14348    0,50%

Kõik ümbrisega viirused   EN 14476  0,50%  0,25%

Rotaviirus     EN 14476  0,50%  0,25%

      



  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

PAKENDID:

KOOSTIS: 

100 g toodet sisaldab toimeaineid: Didecyl-Dimethyl-Ammonium Chloride (DDAC) 12,5g ; N-(3-amino-
propyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine 12,5g

Registreeritud Terviseametis biotsiidina. 
Biotsiidi registreermisnumber

5000ml kanister 1000ml plastpudel
dosaatorpumbaga doseerimiskambriga

AS Chemi-Pharm 
Tänassilma tee 11, Saku vald 76406, Eesti
www.chemi-pharm.com
chemi-pharm@chemi-pharm.com

ETTEVAATUSABINÕUD:
ETTEVAATUST! Toode sisaldab biotsiidi!
Allaneelamisel kahjulik. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Põhjustab rasket nahasöövitust 
ja silmakahjustusi. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (suukaudne)  ning 
võib põhjustada hingamisteede ärritust. Aure mitte sisse hingata, vältida sattumist keskkonda . 
Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski .
ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) 
SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta. Loputada nahka veega või 
loputada duši all.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontak-
tläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata 
ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.
Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete või vastavate pakendite või pakendijäätmete 
eeskirjadele


