
 

 

MAYA SEPT 

fertőtlenítő szanitertisztító 

 

 MAYA SEPT egy használatra kész enyhén savas fertőtlenítő szanitertisztító szer, 

mely 3 szerves sav optimális összetételű keverékének köszönhetően kíméletes a felüle-

tekhez. A termékkel egy lépésben valósítható meg a hatékony tisztítás és fertőtlenítés.  

Tulajdonságok: 

 Gyors fertőtlenítési behatási idő: 5 perc 

 Széles hatásspektrum: Baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid  

 Tisztítás, vízkőtelenítés, fertőtlenítés egy munkamenetben 

 Kellemes illat 

 Fényes védőréteget képez a felületen 

 Cseppmentes száradás, vízlepergető hatás 

 Klór- és aldehidmentes 

Felhasználási terület 

A termék felhasználható minden olyan területen ahol a tisztítás mellett fertőtlenítés is 
szükséges (szállodák, vendéglátó egységek, közétkeztetés, nagyüzemi konyhák, élelmi-
szeripari üzemek, egészségügyi és szociális intézmények, oktatási intézmények, uszodák, 
wellness centrumok). Használható minden sav és vízálló felületen (pl. csaptelepek, ká-
dak, zuhanyfülkék, csempézett falak, konyhai felületek). 

 

Adagolás és felhasználás 

Az oldat felhasználásra kész. Törölje át a fertőtlenítendő felületet úgy, hogy kezeletlen 

részek ne maradjanak, majd hagyja hatni a szükséges behatási idő leteltéig. A behatási 

idő letelte után vízzel öblítse a felületet. Élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületek ese-

tében ivóvizes öblítés ajánlott. Ne keverje más termékkel! 
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648/2004 EK szerinti összetevők 
 
Didecildimetilamónium-klorid 2,1% (CAS: 7173-51-5); alkil (C12-C14) dimetil(etilbenzil)-
ammónium-klorid 0,5% (CAS: 85409-23-0); alkil (C12–18) dimetil-benzilammónium-klorid 0,5% 
(CAS: 68391-01-5), nem ionos felületaktív anyagok < 5 %, 2-(2-butoxietoxi)etanol < 5 %-,  me-
tánszulfonsav < 5 %; glikolsav < 5 %; tejsav < 5 %; oldószerek < 5 %; illatszer; színezékek 

 

Mikrobiológiai adatok 
 

EN1276 Baktericid, MRSA 

EN1650 Fungicid 

EN 14476:2013+A2:2019 szelektív virucid  

 Adenovírus 

 Norovírus 

 Rotavírus 

 Burkos vírusok (Koronavírusok, Filoviridae virusok, Flavivírusok, Herpeszvírusok, Hepatits B, He-

patitis C, Hepatits D, Kanyaró vírus, Himlővírusok, Influenza vírusok, HIV, Human T-cell leuké-

mai vírus (HTLV), Veszettség vírus) 

 

Felhasználói kör: Foglalkozásszerű és lakossági felhasználásra. 

Terméktípus: PT2, PT4 

Engedélyszám: 10643-4/2021/JIF 
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Kiszerelés: 0,75 l, 5 l 
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