Produceret i Danmark af

BioCid Skimmel
For husets skyld
Overflade desinficering
Veterinærhygiejne
Fødevarer og foderstoffer

Primære funktioner for BioCid
Skimmel er:
• High Level Desinficering.
• Eliminerer 99,999% af alle svampe og sporer.
• Effektiv imod bl.a. Aspergillus fumigatus,
Aspergillus Niger/Brasiliensis og Candida albicans.
• Effektiv overfor et bredt spektrum af patogener
inkl. svamp, gærsvamp og skimmel.
• Ikke ætsende - vil ikke skade sarte belægninger og
overflader.
• RTU - Ready To Use.
• Omkostningseffektiv.
• Afgiver IKKE dampe.
• Testet i henhold til EN14885
for desinficerings egenskaber.

Effektiv mod fx:
• Bacillus cereus
• Bacillus subtilis
• Clostridium difficile
spore
• Clostridium perfringens

BioCid Skimmel
For husets skyld

Generelt

BioCid Skimmel er et patenteret gennemtestet HLD (High
Level Disinfectant). Det indeholder INGEN farlige aldehyd eller
chlor genererende komponenter. Produktet er særdeles
effektiv som HLD mod sporer og svampe. Produktet er
designet til at eliminerer risikoen for kryds infektioner fra
sporer og svamp. BioCid Skimmel gør ikke bare
mikroorganismerne enerte, men har testligt bevist, at de
eliminerer dem.
Produktet er sikkert at bruge på alle overflader, samt er farve
og lugtfrit.

Applikation
Brugervejledning:
Forbehandling:
Såfremt der allerede er opstået misfarvning og vækst af
skimmelsvampe, bør den angrebne overflade desinficeres /
nedvaskes med Skimmel Pro+® inden påføring af BioCid
Skimmel.
Følg procedure for brug af Skimmel PRO+.

Emballage

Ready to use
• 750 ml
• 5L
• 10 L
• 210L tromle*
• 1000L IBC*

Koncentrat
•
•
•
•

5L dunk
10L dunk
210L tromle*
1000L IBC*
*(Kun ved forud
bestilling).

(Kun ved forud
bestilling).

750 ml

Faciliteter: hospitaler, laboratorier, hoteller, restauranter, køkkener,
kontorer, skoler og shoppingcentre etc., erhverv som privat. Samt
transportmidler etc.
Godkendt af FVST fødevarestyrelsen.
(BioGroup Skimmel er godkendt af FVST med en "No rinse claim)
Fjerner: Sporer, gær og svamp.
På følgende flader: Glas, murværk, natursten, plast, træ.
Alle faste som porøse flader, (Skal IKKE skylles efter).

Eventuelt kombineres med mekanisk afrensning som
sandblæsning, fræsning, is afrensning eller lign.

BioCid Skimmel er et IKKE korroderende produkt.
(Gælder også for plast og bløde metaller som kobber og aluminium).

Indendørs:
Inden der behandles med BioCid Skimmel indendørs bør
overflader afrenses, så de er mindst lige så rene som
overflader, der ikke er angrebet af skimmelsvamp.
NB. Husk at støvsuge faciliteterne for sporer.

OBS: Ved spild kan det i sjældne tilfælde afsætte mærker på
ubehandlede flader/gulve, ligesom alle andre væsker der ikke er rent
(kalkfrit) vand H2O.

BioCid Skimmel afgiver ikke sundhedsskadelige dampe eller
stoffer til indeklimaet.
Udendørs:
Efter brug af BioCid Skimmel udendørs, skal der
efterbehandles, når emnet er tørt. Dette bør gøres inden
for en måned.
Der benyttes en vandafvisende overfladebehandling.
Efterfølgende:
Efter brug af BioCid Skimmel kan der behandles med de
fleste overfladeprodukter. Det er dog brugerens eget
ansvar at afprøve produktet til den konkrete opgave.

Ved behandling med koldtågemaskine skal gældende forskrifter følges:
• Åndedrætsværn P2(FFP2)
• Sikkerhedsbriller
Ved større områder kan der benyttes en koldtågemaskine til at påfører
produktet:
• 230V: (K150-K400-K600)
• 12V Batteri: (DC200)
C-EN Test:
Sporer:
• Bacillus cereus

Svampe og gær:

• Bacillus subtilis
• Clostridium difficile spore
• Clostridium perfringens

Holdbarhed:
Bedst effekt før 3 år fra produktions dato.
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• Aspergillus fumigatus
• Aspergillus Niger/Brasiliensis
• Candida albicans
• Microsporum canis
• Microsporum gypseum
• Dermatofytter
• Trichophyton equinum
•Trichophyton mentographytes
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BioCid Skimmel Egenskaber
Effektiv imod

Kontakttid

C-EN Standards

Spore

EN 1276, EN 13704
EN 14347

2 Min
1 Min

Svamp / Gærsvamp

EN 1275, EN 1276, EN 1650
EN 13624, EN 13697, EN 14562

1 Min
5 Min
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