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Degragerm JFlex
Detergent - dezinfectant si dezodorizant lichid concentrat pentru igienizarea
suprafetelor si a pardoselilor lavabile

Descrierea produsului
Degragerm JFlex este un detergent-dezinfectant foarte concentrat pentru
curăţarea zilnică a tuturor tipurilor de suprafeţe dure şi pardoseli lavabile,
inclusiv a pardoselilor protejate. Parfumul de pin este adaptat pentru utilizarea
în mediul sanitar şi lasă un parfum proaspăt după utilizare. Fiind dezinfectant,
garantează un standard ridicat de igienă. Produsul este întotdeauna diluat în
mod automat şi precis prin intermediul unităţii Jflex, pentru a garanta controlul
total al costului şi siguranţa operaţională.

Proprietăţi de bază
• Activitate bactericidă, fungicidă şi virucidă
• Curăţă fără a afecta strălucirea emulsiilor de pe pardoseli
• Aromă proaspătă de pin
• Spumare redusă
• Jflex este un sistem de diluţie închis, fără acces la produsele chimice

concentrate

Avantaje
• Proprietăţile dezinfectante garantează o bună igienă şi siguranţă, prin

lupta împotriva contaminării încrucişate
• Poate fi utilizat pe majoritatea pardoselilor şi a suprafeţelor, inclusiv a

pardoselilor protejate
• Parfumul de pin creşte percepţia de curăţenie în sediul dumneavoastră,

lăsând un parfum proaspăt
• Poate fi utilizat atât cu maşini automate de spălat pardoseala, precum şi

prin aplicare cu mopul
• Jflex este un sistem de diluţie închis, oferind un control de 100% asupra

costurilor de utilizare, precum şi siguranţă maximă angajaţilor şi
clienţilor dvs.
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Instrucţiuni de utilizare
Dozare:
Dozaje recomandate:
Pentru utilizare prin metoda de pulverizare-ştergere: 1% / 1:100
Pentru utilizarea cu soluţie preparată în găleată: 0.5% / 1:200 pentru depuneri uşoare /

1% pentru depuneri persistente

Proprietăţi dezinfectante:
Produsul este bactericid la o concentraţie de 0.5%. Pentru activitate fungicidă şi virucidă, utilizaţi la o
concentraţie de 1%.

Aplicare:
Sistemul de dozare J-Flex asigură controlul dozării, atât pentru soluţii preparate în flacon reîncărcabil cu
pulverizator, cât şi în găleată, ceea ce înseamnă o utilizare 100% controlată şi în condiţii de siguranţă pentru
angajaţii şi clienţii dvs.

Suprafeţe, altele decât pardoselile:
Curăţarea prin pulverizare-ştergere:
Rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia flacon şi umpleţi flaconul prevăzut cu pulverizator. Pulverizaţi
soluţie pe o lavetă umedă şi ştergeţi. În cazul petelor, pulverizaţi direct pe ele, lăsaţi să acţioneze şi îndepărtaţi
soluţia murdară. Clătiţi sau înlocuiţi laveta în mod regulat. Utilizaţi un pad cu burete pentru a elimina depunerile
persistente de murdărie.

Curăţarea cu soluţia preparată în găleată:
Rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "o picătură" pentru a obţine diluţia de
0,5% sau rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "trei picături" pentru a obţine
diluţia de 1% şi umpleţi găleata. Aplicaţi soluţia cu o lavetă/un burete şi curăţaţi suprafaţa. Folosiţi un pad cu
burete pentru a îndepărta depunerile persistente de murdărie.

Pardoseli:
Găleată: Rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "o picătură" pentru a obţine
diluţia de 0,5% sau rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "trei picături" pentru a
obţine diluţia de 1% şi umpleţi găleata. Aplicaţi soluţia cu un mop şi îndepărtaţi soluţia murdară.

Maşină automată: Rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "o picătură" pentru a
obţine diluţia de 0,5% sau rotiţi selectorul galben de pe Jflex pe poziţia găleată, simbolizată prin "trei picături"
pentru a obţine diluţia de 1% şi umpleţi cu soluţie rezervorul unei maşini cu monodisc sau al unei maşini
automate de spălat şi aspirat pardoseala. Aplicaţi soluţia, permiteţi să acţioneze dacă este necesar şi îndepărtaţi
soluţia murdară.

Important:
A nu se utiliza pe suprafeţe/materiale sensibile la apă (de exemplu, lemn sau plută neimpregnate). Testaţi
lavabilitatea şi compatibilitatea materialului într-un loc ascuns, înainte de a trece la utilizarea preparatului.

Date tehnice
• Aspect: lichid limpede, verde închis
• Densitate relativă [20°C]: 0.047
• pH (conc.): 11.0 +/- 0.4
• pH (în uz): 10.5 +/- 0.5 la concentraţie 1%

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţie şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate.

Informaţii despre manipulare şi depozitare în siguranţă
Manipulare în siguranţă:
Informaţii complete referitoare la clasificarea preparatului concentrat, manevrarea şi îndepărtarea în siguranţă a
acestuia, în conformitate cu Regulamentul 1907/2006 (REACH), se regăsesc în Fişa cu Date de Securitate,
disponibilă separat.
Exclusiv pentru utilizatorii profesionişti.
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Informaţii despre depozitare:
Păstraţi produsul în ambalajul original închis, ferit de temperaturi extreme.

Termen de valabilitate: 24 luni de la data fabricaţiei inscripţionată pe ambalaj, în condiţiile menţionate.

Aprobări
Produsul a fost avizat pentru producţie şi comercializare pe baza unei evaluări de risc toxicologic de către
Departamentul Global de Securitate a Produselor (GPS) din cadrul Centrului Global al grupului Diversey, prin
avizul nr. FM005114-1, fiind declarat ca sigur în utilizarea normală conform destinaţiei şi a instrucţiunilor de
folosire.

Informaţii ecologice
Surfactanţii utilizaţi în compoziţia acestui preparat îndeplinesc condiţiile de biodegradabilitate finală, conform
anexei III la Regulamentul European al Detergenţilor 648/2004/EC. Utilizat conform destinaţiei, acest produs nu
va cauza efecte nedorite asupra mediului înconjurător.

Autorizare
Produsul este fabricat în UE în conformitate cu cerinţele Directivei 98/8/CE, transpusă prin HG956/2005 şi
amendamentele ulterioare la aceasta.

Date de eficienţă antimicrobiană
• Efect bactericid conform EN1276 (5 minute, 20ºC), în condiţii de curăţenie (0.03% albumină de bovine)

la diluţie 0,1% (v/v) în apă de duritate standardizată şi în condiţii de murdărie (0.3% albumină de bovine)
la diluţie 0.5% (v/v) în apă de duritate standardizată, împotriva Pseudomonas aeruginosa.

• Efect bactericid conform EN1276 (5 minute, 20ºC), la 2 ani după stocare, în condiţii de murdărie (3 g/l
albumină de bovine) la diluţie 0.5% (v/v) în apă dură, împotriva Pseudomonas aeruginosa CIP 103467.

• Efect bactericid conform EN1276 (5 minute, 20ºC), în condiţii de murdărie (3 g/l albumină de bovine) la
diluţie 0.25% în apă dură, împotriva Listeria monocytogenes CIP 82.110T şi la diluţie 0.1% în apă dură,
împotriva Salmonella enterica subsp. enterica CIP 82.97.

• Efect bactericid conform EN1276 (5 minute, 20ºC), în condiţii de murdărie (3 g/l albumină de bovine) la
diluţie 0.1% în apă dură, împotriva Legionella pneumophila CIP 103854.

• Efect fungicid conform EN 1650 (15 minute, 20ºC), în condiţii de murdărie (3 g/l albumină de bovine) la
diluţie 0.25% (v/v), împotriva Candida albicans IP 4872.

• Efect fungicid conform EN1650 (5 minute, 20ºC), în condiţii de murdărie (3 g/l albumină de bovine) la
diluţie 0.5% (v/v), împotriva Candida albicans IP 4872.

• Efect virucid conform ghidului DVV & RKI (20ºC), la concentraţiile de 0.375% în 120 minute, la 0.5% în
15 minute şi la 1.0% în 5 minute, împotriva Vaccinia virus, tulpina Elstree.

• Efect virucid conform ghidului DVV & RKI (20ºC), la concentraţia de 0.75% în 5 minute, împotriva
Virusului diareii virale bovine (BVDV), tulpina NADL.

• Efect virucid conform EN14476 (20ºC), în prezenţa substanţelor interferente, la concentraţia de 3.0% în
15 minute, împotriva Calicivirusului felin.

• Efect virucid împotriva Hepatitei B la 1% (5 minute) sau 0.5% (15 minute), în condiţii de curăţenie (fără
încărcătură de proteine).

• Efect virucid împotriva Hepatitei B la 1% (15 minute), în condiţii de murdărie (cu încărcătură de proteine).

• Efect virucid împotriva virusului HIV-1, la 0.25% (5 minute), în condiţii de curăţenie.
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Ambalare
Codul articolului Dimensiunea ambalajului Tipul ambalajului
7517739 1.5 L Bidon din plastic


