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DESINFECTERENDE ALLESREINIGER 203/B

BIO DES is een industrieel gecombineerd reinigings– en ontsmettingsmiddel ter 
bestrijding van bacteriën (excl. Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten 
op tafels, gereedschappen, bestek, kleinere machines en losse onderdelen 
voor de voedingssector.

        Gebruik

BIO DES is zeer geschikt voor handmatig gebruik.
BIO DES tast in de voorgeschreven concentratie geen enkel materiaal aan, 
ook geen aluminium.
BIO DES heeft een snelle kiemdodende werking door de quaternaire am-
moniumverbindingen.
BIO DES is voor meer dan 90 % biologisch afbreekbaar.
BIO DES heeft als toelatingsnummer: 203/B, en is gekend door het 
Belgisch Ministerie van Volksgezondheid.

        
        Gebruiksaanwijzing

De oppervlakken dienen vooraf  grondig gereinigd te worden.
BIO DES wordt verdund met leidingwater:
Concentratie: Insproeien—1% (3 x pompen (± 100ml) op 10 L water)
Dompelen—1% (3 x pompen (± 100ml) op 10 L water)
Handmatig—1% (3 x pompen (± 100ml) op 10 L water)
BIO DES gedurende minimaal 15 minuten laten inwerken op de natte 
oppervlakken, dit om een goede kiemafdoding te verkrijgen, bij een 
temperatuur van ± 30—40 °C. Grondig naspoelen met helder water!

         Eigenschappen

Bevat quaternaire ammoniumverbindingen en complexvormers.
Werkzame stoffen: Alkyldimethylbenzylammoniumchloride (46 g/l).
KLEUR : kleurloos S.G.: 1,02 Kg/L.
Ph: ca.7 
KOUDE STABILITEIT: 0°C
HOUDBAARHEID: 2 jaar 
VERPAKKING: 4x5L, 10kg & 25kg
Toxicologische gegevens: LD 50 acuut oraal > 2000 mg/kg.
Dit product is geschikt voor de levensmiddelenindustrie.

* Enkel voor professioneel gebruik.

* Veiligheidsfiches beschikbaar op aanvraag.

* Deze gegevens worden steeds zonder enige verbintenis verstrekt. De gebruiker van onze producten is    

   zelf  verantwoordelijk voor het  naleven van de wettelijke veiligheidsvoorschriften. 

  Alle schade veroorzaakt door verkeerd gebruik valt ten laste van de gebruiker.

* Antigifcentrum: 070/24 52 45

*Gebruik biociden veilig. Lees voor het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Desinfecterende werking

 Alle oppervlakken

Toelatingsnummer
203/B

Dagelijks100 ml/1L water

        Verpakking

4x5L

       
        Voorzorgsmaatregelen

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal) Categorie 4
Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu gevarencategorie 1
Skin Corr. 1B Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B
H302 Schadelijk bij inslikken
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel
H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen
R22 Schadelijk bij opname door de mond.
R34 Veroorzaakt brandwonden.
R38 Irriterend voor de huid.
R41 Gevaar voor ernstig oogletsel.
R50 Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
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