
 

 
 Kiehl-RapiDés  

Tekutý, rychle p ůsobí čistící prost ředek 
s dezinfek čním účinkem 
 
Vlastnosti  
Čistící prostředek s dezinfekčním účinkem k přímému použití k dezinfekci beze zbytků a současnému  
čištění všech oblastí, kde je požadována rychlá a zaručená mikrobiologická účinnost a krátká doba  
schnutí. Dezinfikované plochy se mohou ihned po uschnutí opět používat. Zbytky produktu jsou 
toxikologicky zanedbatelné. Přezkoušen dle EN 1276, EN 1650, EN 13697 a EN 14476, účinný proti 
bakeriím, plísním, houbám a virům. Složení Kiehl-RapiDés bez aldehydů, parfémů a barviv působí  
také proti problémovým zárodkům, jako např. salmonelám, listeriím, EHEC, MRSA. Zařazeno do  
seznamu dezinfekcí IHO. 
 
Složení  
Ve 100g je obsaženo: 50 g etanolu. 
Hodnota pH (v koncentrátu): cca 7. 
 

Oblast použití  
K dezinfekci a současnému čištění alkoholu odolných povrchů všeho druhu v nemocnicích,  
domovech důchodců, školách, mateřských školkách apod. z  nerezu, skla, hliníku, keramiky,  
alkoholu odolných umělých hmot, apod. Nepoužívat na akrylátové sklo, na laky a na plochy  
citlivé na alkohol. 
 

Použití  
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu. 
Hrubé nečistoty je nutné předem odstranit. 
 
Dezinfek ční čištění:  
Povrchy, nástroje, předměty zcela navlhčit neředěným produktem (např. 10 ml/m²).  
Nechat uschnout nebo setřít jednorázovou utěrkou. 
 
Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky. 
 

zkušební kritéria koncentrace doba p ůsobení ú činný p ři 20°C a 10°C proti: 

EN 1276 (baktericidní, se zatížením) neředěný 1 minuta 
pseudomonas aeruginosa, staphylococus aureus 
(včetně MRSA), escherichia coli, enterococus hirae 

EN 1650 (levurocidní, fungicidní, se zatížením) neředěný 1 minuta candida albicans, aspergillus niger 

EN 13697 (baktericidní, levurocidní, s a bez 
zatížení, množstevní povrchová zkouška) neředěný 1 minuta 

pseudomonas aeruginosa, staphylococus aureus 
(včetně MRSA), escherichia coli, enterococus hirae, 
candida albicans 

salmonely, listerie neředěný 1 minuta salmonella enterica, listeria monocytogenes 

EN 14476, DVV / RKI "omezeně virucidní" neředěný 30 sekund BVDV, vaccinia virus 

norovirus neředěný 15 minut murine norovirus 

Viz také www.iho-viruzidie-liste.de a www.iho-desinfektionsmittelliste.de 

Na základě rychlého dezinfekčního působení byl Kiehl-RapiDés přezkoušen dle nejnovějších evropských norem (EN). 

Spot řeba na m² 
Čištění povrchů / dezinfikování: 10 ml 

 
R 10 Hořlavý. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.  
S 07/09 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě.  
Dezinfek ční čistící prost ředek používat bezpe čně. Před použitím si p řečíst  
bezpečnostní upozorn ění a technický informa ční list.  
Nejde o spot řebitelský výrobek ve smyslu sm ěrnice 1999/44/ES ( článek 1)! 

 
 
 
Balení  
6 x 750 ml postřikovací láhev v kartonu výr. č. j 35 04 47 
 

Dezinfek ční 
čištění 
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