
 
 
 

БАКТИФОМ / BACTIFOAM 
 

Пенлив обезмаслител дезинфектант 
Бактерициден - Фунгициден - Вирусоиден 
Одобрен от Министерство на земеделието  

 
 

 
 

УПОТРЕБА 
БАКТИФОМ се използва за пране и дезинфекция на всякакви миещи 
се повърхности в обществени места, кухни и хранително-вкусовата 
промишленост. 
Използва се за бактерицидно и фунгицидно третиране на помещения и 
съоръжения за съхранение и транспортна техника POA и P.O.V.  
 
С бактерицидно и фунгицидно одобрение с № (2050014) от 
Министерството на земеделието за местните съхранение (POA POV), 
транспортно оборудване (POA POV) и оборудване за млечни продукти 
с концентрация от 1.5% за бактерицидно третиране и 4% за 
фунгицидно. 
   
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Да се използва върху всякакви повърхности чрез пулверизация, 
машина за разпръскване на пяна, централа за дезинфекция и/или 
накисване на оборудване. 
Изплакнете с питейна вода. 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Безцветна течност 
pH около 13 
Относителна плътност 1,058 (20°C) 
 
 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Съдържа 69,3 гр./л. дидецил диметил амониев хлорид. 
 
В съответствие със законите, регулиращи почистване на оборудването 
и контейнери, предназначени за контакт с храни. 
 
В съответствие с биоразградимостта на детергентите (Регламент ЕО 
№ 648/2004). 
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МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

 
- EN 1276 до 0,5% (в чисто състояние), до 1,5% (в нечисто 

състояние), 5 мин. 
 

- EN 1650 до 0,5% (в чисто състояние), до 1% (в нечисто състояние), 
15 мин. 

 
- БАКТИФОМ е виросуиден според норма EN 14476 до 4% (в чисто 

състояние) върху Полиовирус, Аденовирус и Норовирус (PCV), 30 
мин. Ефикасен върху HBV, HCV et HIV. 

 
- Вирусоиден върху Ротавирус до à 3%, време за контакт 15 мин. и 

върху вируса на Птичия грип (щам H3N8) според EN 14476 до 0,5% 
(в чисто състояние), 10 мин. 

 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Пълните насоки за предпазни мерки и изхвърляне на този продукт са 
на разположение в информационния лист за безопасност на продукта, 
достъпни в Интернет : www.christeyns.com ou www.quickfds.com. 

 
 
Използвайте БАКТИФОМ с предпазни мерки. Преди всяка употреба прочетете 
етикета и информацията, отнасяща се до продукта. 
 

 Réf :360100 
 

4 x 5 литра 
200 L 

  


