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12 x 500 ml

1 x 5 l

BAC500

BAC5000

Produkts

Bacoban® pudele

Bacoban® kanna

Iepakojumu
vienība

Bacoban  ir lietošanai gatavs šķīdums alkoholu izturīgu
virsmu dezinfekcijai ar paliekošu antimikrobu efektu

Izsmidzināt apmēram 50 ml (maks. 80 ml) Bacoban® uz m²
virsmas, izkliedēt ar drānu un ļaut nožūt. Nelietot uz lielām
virsmām.
Jutīgu virsmu gadījumā, mēs rekomendējam testēt savie-
tojamību nenozīmīgās vietās.

Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts
saskaņā ar ASTME 2180).
Dermatoloģiski testēts (epikutānais tests ar 30 testa
personām): ekselenta ādas panesamība.
Biosaderīgs saskaņā ar DIN EN ISO 10993

100 g šķīduma satur: etanolu 49,4 g, isopropanolu
7,1 g, benzalkonija hlorīdu 0,71 g, nātrija piritionu
0,05 g, polikondensātus, smaržvielas un attīrītu ūdeni.

tiešas saules gaismas.

 pēc pieprasījuma sniegt jums mūsu mikrobioloģiskos un
dermatoloģiskos ziņojumus.

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Svarīgi! Bacoban® paliekošais antimikrobu efekts
nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu
neveikšanai redzamas un/vai iespējamas kontaminācijas
gadījumā
 

izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Biocīdu reģ. No: N-23123

Virucīda aktivitāte pret apvalkotiem vīrusiem (iesk. koro-
navīrusu, HIV, HBV, HCV, gripu, herpes, ebolavīrusu....)

Norovīruss

baktericīds

mikobaktericīds

EN 1040 (baktericīds)

EN 1276 (baktericīds)

EN 14348 (tuberkulocīds)

Adenovīruss

Testēšana saskaņā ar DGHM vadlīnijām

pret sēnīšu

EN vadlīnijas:

EN 1275 (pret sēnīšu)

EN 1650 (pret sēnīšu)

ekspozīcijas
laiksTestēšana saskaņā ar DVV / RKI vadlīnijām

Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
efektīvs pret koronavīrusu
ar patīkamu smaržu
ekselenta ādas panesamība

Pielietojums

Lietošanas norādījumi

Sastāvdaļas

Uzglabāšana

Iespējamie iepakojumi

Testa ziņojumi

Drošības ziņojums

Efektivitāte

Gatavs lietošanai dezinfektants
alkoholu izturīgām virsmām

Rotavīruss Glabāt Bacoban® no +5 līdz +25°C. Sargāt no sala un

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies

Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolu.

Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr
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Bacoban®WB Bottle
Bacoban®WB Canister

6 x 1 l
1 x 5 l

BACWB1D
BACWB5

VAH-
listed

0,5 % 1 % 2 % 3 %
5 ml
1 ml

20 ml
40 ml
50 ml

10 ml
20 ml
40 ml
80 ml

100 ml

20 ml
40 ml
80 ml

160 ml
200 ml

30 ml
60 ml

120 ml
240 ml
300 ml

5 min1,00%

240 min2,00%

30 min

5 min

1,00%

0,10%

5 min1,00%

5 min0,25%

5 min

15 min

0,75%

0,50%

15 min0,50%

5 min1,00%

60 min0,50%

60 min1,00%

5 min0,25%

5 min

15 min

0,50%

0,25%

5 min1,00%

5 min

60 min

3,00%

0,50%

5 min1,00%

*

inventāra un grīdu dezinfekcijai un tīrīšanai ar paliekošu
antimikrobu efektu.

Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
VAH reģistrēts
efektīvs pret koronavīrusu
ekselenta ādas panesamība
labs tīrīšanas efekts
praktiskā pielietojamība pārbaudīta 4 laukumu testā

Pielietojums

Lietošanas norādījumi

Bezalkohola dezinfekcija un tīrīšana

Produkts Iepakojuma
vienība

skaņā ar sajaukšanas tabulu un pietiekami samitrināt virsmu.

Paliekošais antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts
saskaņā ar ASTM E 2180).
Dermatoloģiski testēts (*pie 1 %): ekselenta ādas panesamība.

Glabāt Bacoban®WB no +5 līdz +25°C. Sargāt no sala un tie-
šas saules gaismas.

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies pēc
pieprasījuma sniegt jums mūsu mikrobioloģiskos un derma-
toloģiskos ziņojumus.

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Svarīgi! Bacoban®WB paliekošais antimikrobu efekts
nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu
neveikšanai redzamas un/vai iespējamas kontaminācijas
gadījumā!

Gala tilpums
1 Litrs

4 Litri
2 Litri

8 Litri
10 Litri

100 g šķīduma satur: benzalkonija hlorīdu 26 g,
nātrija piritionu 2,5 g, polikondensātus, smaržvielas,
attīrītu ūdeni.
Sastāvdaļas saskaņā ar regulu (EC) No 648/2004: 15 % vai

Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolus.

Bacoban WB®  ir uz ūdeni bāzēts koncentrāts kombinētai

Sagatavot lietošanai gatavu šķīdumu no BacobanWB® sa-

Uzglabāšana

Iespējamie iepakojumi

Testa ziņojumi

Drošības ziņojums

Sajaukšanas tabula

Sastāvdaļas

Virucīda aktivitāte pret apvalkotiem vīrusiem
(koronavīruss, HIV, HBV, HCV, gripa, herpes, Ebolavīruss....)
Adenovīruss

Norovīruss

Rotavīruss

baktericīds un  pret rauga sēņu

EN 1040 (baktericīds)

EN 1276 (baktericīds)

EN 13697 (baktericīds)

EN 13624 (pretsēņu, tai skaitā rauga)

EN 14562 (pret rauga sēņu)

Cilvēka papilomas vīruss (HPV)

EN vadlīnijas

EN 1275 (pret rauga sēņu)

EN 1650 (pret rauga sēņu)

EN 13727 (baktericīds)

EN 14561 (baktericīds)

EN 16615 (baktericīds, pretrauga sēņu) (4 lauku

Testēšana saskaņā ar EN14476 un DVV / RKI vadlīnijām

ekspozīcijas
laiks

Efektivitāte
šķīdums

]

tests)

Neskalot vai nenoslaucīt sausu.

tants, smaržas (Linalool, Limone, Citral, Geraniol, Citronellol).

VAH reģistrā (testēts saskaņā ar VAH vadlīnijām 2015)

vairāk bet ne vairāk kā 30 % katjonu virsmaktīvās vielas, dezinfek-

Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr
izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Biocīdu reģ. LV29032021/2563
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12 x 500 ml BAC500DL

BACDLTUE

s

2019

05

Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām
efektīvs pret koronavīrusu
ekselenta ādas panesamība
augsts tīrīšanas efekts
praktiskā pielietojamība pārbaudīta
4 laukumu testā

Pielietojums

Lietošanas norādījumi

Lietošanai gatavs šķīdums virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai

virsmu dezinfekcijai un tīrīšanai ar paliekošu antimikrobu efektu.

salveti; attiecīgi izņemt no iepakojuma lietošanai gatavu sal-
veti un vienmērīgi uzklāt šķīdumu uz virsmas. Tad ļaut no-
žūt. Neskalot vai nenoslaucīt sausu

Produkts

Bacoban®DL pudele

Bacoban®DL salvetes

Iepakojuma
vienība

16 x 50 gab

Paliekošs antimikrobu efekts līdz pat 10 dienām (testēts
saskaņā ar ASTME 2180).
Dermatoloģiski testēts (epikutānais tests ar 30 testa
personām): ekselenta ādas panesamība.

100 g šķīduma satur: benzalkonija hlorīdu 0,26
g, nātrija piritionu 0,025 g, polikondensātus, smaržvielas,
attīrītu ūdeni.
Sastāvdaļas saskaņā ar regulu (EC) No 648/2004: ne
vairāk kā 5 % katjonu virsmaktīvo vielu, dezinfektants, smaržas.
Nesatur formaldehīdu. Nesatur fenolus.

Glabāt Bacoban® DL no +5  līdz +25°C. Sargāt no sala un
tiešas saules gaismas.

Virucīda aktivitāte pret apvalkotiem vīrusiem (iesk. koro-
navīrusu, HIV, HBV, HCV, gripu, herpes, Ebolas vīrusu....)

Rotavīrusu

Cilvēka papilomas vīrusu (HPV)

baktericīds un pretrauga sēņu

EN 1040 (baktericīds)

EN 1276 (baktericīds)

EN 13697 (baktericīds)

EN 13624 (pretsēņu, tai skaitā rauga)

EN 14562 (pret rauga sēņu)

Norovīrusu

VAH reģistrā (testēts saskaņā ar VAH vadlīnijām 2015)

EN vadlīnijas

EN 1275 (pret rauga sēņu)

EN 1650 (pret rauga sēņu)

EN 13727 (baktericīds)

EN 14561 (baktericīds)

EN 16615 (baktericīds, pret rauga sēņu) (4 lauku tests)

Testi saskaņā ar EN14476 un DVV / RKI vadlīnijām

Bacoban DL ir lietošanai gatavs uz ūdeni bāzēts šķīdums

Uzklāt Bacoban DL uz virsmas un vienmērīgi izkliedēt ar

Sastāvdaļas

Uzglabāšana

Iespējamie iepakojumi

Testa ziņojumi

Efektivitāte

ekspozīci-
jas laiks

Mūsu produkti tiek plaši pārbaudīti. Mēs priecājamies pēc
pieprasījuma sniegt Jums mūsu mikrobioloģiskos un
dermatoloģiskos ziņojumus.

Drošības datu lapas pieejamas pēc pieprasījuma.

Svarīgi! Bacoban® DL paliekošais antimikrobu efekts
nav attaisnojums nepieciešamo dezinfekcijas pasākumu
neveikšanai redzamas un/vai iespējamas kontaminācijas
gadījumā!

Lietojiet dezinfektantu uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr
izlasiet etiķeti un produkta informāciju.

Drošības ziņojums

Biocīda reģ. LV29032021/2563
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