
PINTOJEN PUHDISTUS JA DESINFEKTIO

EASYDES
PESEVÄ PINTADESINFEKTIOAINE

Käyttöalue

Ominaisuudet

Käyttöohje

Huomioitavaa

Koostumus

Ulkonäkö ja tuoksu
pH tiivisteessä
Varastointi
Valmistusmaa

Käyttö- ja ympäristö-
turvallisuus

Pakkauskoko/
tuotekoodi

Lisätietoja

Easydes on mikrobisidisesti tehokas, käyttövalmis ja nopeavaikutteinen lääkinnällisten laitteiden ja 
välineiden sekä infektioiden torjunnan kannalta kriittisten pintojen pesevä pintadesinfektioaine. Easydes 
sopii kaikille alkoholeja sietäville materiaaleille. Se sopii useimmille muovimateriaaleille myös hammas-
huollon osa-alueella. 

Easydes on etanolipohjainen desinfektioaineseos, joka sisältää peseviä aineosia. Easydes on mikrobisidi-
sesti laajatehoinen, nopeavaikutteinen sekä orgaanista rasitusta kestävä. Easydes tuhoaa tehokkaasti 
bakteerit, virukset ja sienet. Desinfektioteho saavutetaan myös näkyvästi kontaminoituneilla pinnoilla. 
Easydes poistaa hyvin lian ja rasvan. Tuotteen mikrobisidinen teho on tutkittu: EN 13697 (bakteerit ja 
sienet), EN 13713 bakterisidinen teho, myös MRSA-kannat, EN 14348 (mykobakteerit M. terrae ja 
M. avum), EN 1650 fungisidinen teho sekä virusidisen tehon testit EN 14476 (adenovirus), BVDV ja 
vaccinia. Myös teho norovirukseen on todennettu (30s). 

Easydes pesevä desinfektioaine on käyttövalmis liuos. Annostelu: Kostuta pinnan pyyhinnässä käytettävä 
taitos/siivousliina desinfektioaineella. Huomioi riittävä kosteus. Pyyhi desinfioitava laite/alue huolellisesti. 
Odota, että alkoholi on haihtunut pinnalta ennen laitteen seuraavaa käyttöönottoa. Pintoja ei yleensä 
tarvitse esipestä eikä huuhdella. Mikäli desinfioidun pinnan on oltava ehdottoman jäämävapaa, voidaan 
pinta huuhdella tai pyyhkiä veteen kostutetulla taitoksella desinfioinnin jälkeen. Desinfektio on tapahtunut, 
kun pyyhitty pinta on kuiva.

Käytä suojakäsineitä. Ei saa käyttää kuumille pinnoille. Syttyvää. Clostridium difficile epidemioissa 
suosittelemme käytettäväksi Klorilli- tai Erisan Oxy+ desinfektioainetta.

Etanoli    55-60 p-% biosidi
Tertiäärinen butanoli   < 2 %  denaturointiaine
Kvaternäärinen ammoniumkloridi < 0,5 %  biosidi, puhdistusteho 
Alkyyliamiini     < 0,5 %  biosidi   

Kirkas neste
10,0
Huoneenlämmössä 3 v. 
Suomi

Pakkaukset valmistetaan PE-HD muovista, joka on kierrätyskelpoinen ja poltettava materiaali. 

   Kiiltoclean EAN   Sailab
15x150 ml suihkepullo 8221  641260 008221 0   20070223
6x500 ml pullo    8081  641260 008081 0   20070223
3x5 l kanisteri     8082  641260 008082 7  20070223

Tarkista painetun tai tulostetun esitteen ajankohtaisuus kotisivuiltamme www.kiiltoclean.fi tai asiakas-
palvelustamme e-mail asiakaspalvelu@kiiltoclean.fi.
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