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Czy wiesz, że …
Preparaty dezynfekcyjne do powierzchni produkowane są na bazie różnych
substancji aktywnych o właściwościach biobójczych. Najpopularniejsze to:
- alkohole (etanol, izo-propanol)
- aldehydy
- związki utleniające (aktywny tlen lub chlor)
- czwartorzędowe związki amonowe (QAV)
UWAGA!
Nie zawsze wybór dezynfekcji alkoholowej jest odpowiedni.
❖ Etanol zawarty w środkach dezynfekcyjnych niszczy niektóre powierzchnie
powodując trwałą szkodę (podłogi drewniane, szkło akrylowe, tworzywa
sztuczne, skóra i wyroby skóropodobne itp.)
❖ Środek biobójczy na alkoholu nie może być rozcieńczany, więc jego zużycie
jest większe niż w przypadku koncentratów
❖ Nie wolno go rozcieńczać, bo spada jego siła dezynfekcji
❖ Ma intensywny zapach
❖ Działa drażniąco na skórę
www.buzil.com
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Produkt Budenat LM D 447 to idealny środek myjącodezynfekcyjny na „czwartorzędach” zwalczający wirusy z
otoczką (w tym koronawirusy), bo:
✓ Oprócz skutecznej dezynfekcji posiada również właściwości myjące
✓ Jest delikatny (pH 8) dla wielu materiałów (w tym szkło akrylowe, czy drewno!)
✓ Posiada doskonałe działanie bójcze (szerokie spektrum bakterio, drożdżo-, i
wirusobójcze)
✓ Jest bezwonny, nie zawiera aldehydów i nie działa drażniąco na skórę i błony śluzowe (w
tym układ oddechowy)
✓ Może być stosowany jako szybka dezynfekcja wirusobójcza (czas działania tylko 1min!)
✓ Nie powoduje korozji
✓ Może być stosowany praktycznie wszędzie (kuchnie, domy opieki, wellness & spa,
szkoły, przedszkola, praktyki lekarskie itp.)

Jest bardzo atrakcyjny cenowo:
1
2
*

1 l roztworu roboczego (3% - czas kontaktu 15 min) to jedyne 1,29 zł *
1 l roztworu roboczego (7,5% - czas kontaktu 1 min) to tylko 3,24 zł *
*Kalkulacja roztworu roboczego na podstawie ceny cennikowej netto koncentratu w opakowaniu 10l.
Obowiązuje 8% VAT.
www.buzil.com
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Kontakt Buzil Polska
Buzil Poslka Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 60
51-162 Wrocław
tel. +48 71 376 60 31
fax +48 71 376 60 35
biuro.polska@buzil.pl
www.buzil.pl

Contact Buzil Germany:
BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17
D-87700 Memmingen
tel. +49 8331 930-6
fax +49 8331 930-880
info@buzil.de
www.buzil.com
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