
 

  Quick مکس اپی

 (دقیقه  1ضد عفونی کننده در کمتر از   )سریع االثر   محلول ضدعفونی کننده

 :این محصول، محلول ضدعفونی کننده با اثر سریع و آماده مصرف برای ضدعفونی سطوح، در صنایع غذایی مانند  :کاربرد 

ضدعفونی محیط اتاق کشت میکروبی در آزمایشگاه در هنگام آزمایش  -2سرپرکن ها در هنگام تولید برای اطمینان از هرگونه آلودگی ثانویه       -1

ضدعفونی وسایل سالن تولید که نسبت به آلودگی ثانویه حساس می  -4ضدعفونی وسایل آزمایشگاه برای حصول اطمینان از نتیجه آزمایش  -3

 .باشند

 :مزایا

و کلرین، سرعت سریع و آسان، بدون نیاز به آبکشی، سرعت اثر بسیار باال، بدون خطر برای انسان، دارای طیف فعالیت گسترده، فاقد ترکیبات آلدهید، فنل 

ی کنندگی همزمان، دارای تبخیر پایین برای اثربخشی بهتر و بیشتر، مناسب برای سطوح شیشه ای، فلزی و پالستیکی، دارای اثر پاک کنندگی و ضدعفون

 ترکیبات محافظ برای جلوگیری از خورندگی سطوح فلزی

 الکل ، آمونیوم کوارترنر : ماده موثر

و  ENموثر بر باکتریهای گرم منفی، گرم مثبت، مخمر ها، قارچ ها و ویروس های پوشش دار و بدون پوشش بر اساس استاندارد های   :گستره فعالیت 

AOAC . 

 کمتر از یک دقیقه: زمان اثر 

 : سازگاری با مواد 

 سازگار با استیل ضدرنگ، آلومینیوم، برنج، نیکل، روی، پلی اتیلن سبک و سنگین، پلی پروپلین، پی وی سی، سیلیکون رابر، التکس و نایلون

 :روش مصرف 

برای اثربخشی بهتر سطح مورد نظر را قبل از . یقه تامل گردددق 1و ( مرتبه اسپری نمودن  8 – 11با ) میلی لیتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری  11

 .ضدعفونی از آلودگی و چربی پاک نمائید

 

 



 :هشدارها و نکات قابل توصیه 

قبل از استفاده از اسپری، در صورت آغشته بودن سطوح به صابون و . برای پالستیک های شفاف مانند پلی کربناتها و پلی اکریل آمیدها استفاده نشود

از تماس محلول با چشم، پوست آسیب دیده و غشای مخاطی خودداری و در صورت تماس اتفاقی با .ترجنت های آنیونی، سطح را خوب آبکشی نماییدد

 .دور از دسترس اطفال نگهداری شود.به دلیل داشتن الکل آتشگیر است.چشم، موضع را با آب فراوان شستشو داده و به پزشک مراجعه شود

سطح مورد نظر را قبل از . درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم آفتاب، جرقه، شعله و آتش نگهداری شود 31در دمای کمتر از : ری شرایط نگهدا

 .ضدعفونی از آلودگی و چربی پاک نمائید

 :بسته بندی 

 لیتری 4و  1میلی لیتری همراه با افشانه،  011ظروف پلی اتیلنی 


