
tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
Werner & Mertz Benelux sa/nv | Drève Richelle 161 K box 29 | 1410 Waterloo | Belgium | www.wmprof.com | + 32 (0)2 352 04 00 

Gebruik en dosering

Technische informatie

APESIN swift

Gezondheidszorg:
Product aanbrengen 
op het oppervlak. 
Inwerktijd respecteren. 
Verwijder met papier 
of schoon doekje.

Reinig en spoel de 
oppervlakken. Product 
aanbrengen. Laten 
inwerken.

Reinig en spoel de 
oppervlakken. Product 
aanbrengen. Laten 
inwerken.

Product aanbrengen 
op het oppervlak. 
Inwerktijd respecteren. 
Wegnemen met papier 
of schoon doekje.

Product moet min-
stens 2 minuten op het 
oppervlak blijven.

Productprofiel
■  APESIN swift is een gebruiksklaar desinfectiemiddel om kleine oppervlakken (0.5 m2) te desinfecteren.
■  APESIN swift is toegelaten in Nederland onder n° 15790N.
■  APESIN swift heeft een afdodende werking voor bacteriën en gisten.

Toepassingsgebied
■  Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. bacteriesporen en mycobacteri-

en) en gisten op:
■  PT 2: Oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen, oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) 

voor de cosmetische en (para)medische behandeling van mensen en oppervlakken (incl. gebruiksvoorwerpen) 
voor de cosmetische veterinaire behandeling van dieren.

■  PT 4: Oppervlakken (incl. apparaten en materialen) welke in contact komen met eet- en drinkwaren (incl. diervoe-
ders) en de grondstoffen hiervoor echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij.

Gebruiksaanwijzing 
■  Product aanbrengen (10 ml / 0,5 m²). Respecteer de inwerktijd. Zie pagina 2 van deze technische fiche. Zorg dat de 

oppervlakken vochtig blijven.
■  Niet werkzaam tegen sporen en mycobacteriën.
■  Controleer de materiaalcompatibiliteit op een weinig zichtbare plek.

Ingrediëntenlijst:
Ingrediënten per 100 g: 76 g Alcohol

Duurzame ontwikkeling en productie:

Productveiligheid, opslag en milieuvoorschriften
Veiligheid: Enkel voor professioneel gebruik. Voor bijkomende informatie raadpleeg de veiligheidsinformatiebladen.
Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
Opslag: Opslaan bij kamertemperatuur in de originele verpakking. Verwijderd houden van warmte, warme
oppervlakken, vonken, open vuur en ontstekingsbronnen. Niet roken.
Milieu: Enkel volledig lege verpakkingen in de afvalcontainer gooien.

Desinfectiemiddel op alcohol basis

■ Gebruiksklaar ■ Werkzaam tegen gisten en bacteriën ■ PT 2, PT 4

Verpakking
Artikelnr.: 714962    20 x 500 ml

Uw vertrouwde partner

pH-waarde 7
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Activiteit Omstandigheden Contacttijd
 30 sec. 5 min.

Bactericide
EN 1500 – x
EN 13727 Schoon x
EN 13697 Schoon x

Levuricide (gisten)
EN 13624 Schoon x
EN 13697 Schoon x

Fungicide
EN 13624 Schoon x
EN 13697 Schoon x

Virucide
EN 14476 – Poliovirus type 1 Schoon x
EN 14476 – Adenovirus type 5 Schoon x
EN 14476 – Norovirus Schoon x
EN 14476 – Rotavirus Schoon x

Dit product is in België en Groot Hertogdom Luxemburg ook toegestaan als fungicide en virucide.

Desinfectie activiteit van APESIN swift
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