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Voor oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen. Zeer doeltreff end 
tegen de meeste micro-organismen. Werkt verdund zowel in warm als in koud 
water.  

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT:
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding 
van bacteriën (excl mycobacteriën en bacteriesporen) en 
gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met 
eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met 
uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij 
en op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van 
mensen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN EN DOSERINGEN:
Oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact 
kunnen komen met eet- en drinkwaren en grondstoffen: 
gebruiksconcentratie 1% (1 dop (20 ml) per 2 liter water). 
Vloeren, wanden, meubilair e.d. gebruiksconcentratie 1% 
(1 dop (20 ml) product per 2 liter water). Het middel wordt 
onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of 
synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden 
tot selectie van bacteriestammen die er resistent voor zijn. 
Verneveling van het middel is niet toegestaan.

GEBRUIKSAANWIJZING:
Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging 
en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken 
en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt 
reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon 
water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde 
oppervlakken en materialen kunnen met dit gecombineerde 
reinigings- en desinfectiemiddel in een gang worden 
behandeld. Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat 
de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd (min. 5 min) nat 
blijven. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- 
en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor in contact kunnen 
komen dienen na de inwerkingstijd grondig met schoon water 
te worden nagespoeld. 

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:
Aard van het preparaat ...........................................................Vloeistof
Toelatingsnummer NL .............................................“Debac” 11047 N 
Toelatingsnummer BE.................................................. “Debac”7217B
Werkzame stoffen ......................................................................................
...................................... didecyldimethylammoniumchloride 46 g/l 
Toxicologische groepen
..................................................... quaternaire ammoniumverbinding
pH .........................................................................................................± 12,5
Dichtheid ........................................................................... ± 1,02 gr/cm3
Brandbaarheid ...............................................................Niet brandbaar
Giftigheidsgraad ..................................................................... Niet giftig

GETEST EN GOEDGEKEURD VOOR:
• EN 13697
• EN 1276
• EN 14476
• EN 1040
• EN 1650 

GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Voor meer informatie, raadpleeg het product 
veiligheidsinformatieblad.

KENMERKEN:

Eff ectief
Reinigt, verwijdert onaangename geuren en desinfecteert in één keer. Bestemd voor oppervlakken, 
apparatuur en gebruiksvoorwerpen.

Toelatingsnummers Debac 11047N, Debac 7217B, NSF D1 (142317).

Doeltreff end Het product is zeer doeltreff end tegen micro-organismen.

Veilig Veilig voor alle oppervlakken.

DOSE EASY D7 DEBAC Krachtig reinigingsmiddel met ontsmettende werking

Technische Documentatie

Alle vermeldingen in dit document zijn gebaseerd op onze praktijkervaring en/of laboratoriumtesten. Omwille van de grote diversiteit in gebruiksom-
standigheden en de niet te voorziene menselijke factoren, bevelen wij aan, dat onze producten altijd voorafgaande aan het eigenlijke gebruik worden 
getest in de praktijk. Deze technische documentatie kan op dit ogenblik al herzien zijn om reden van reglementering, beschikbaarheid van componenten 
of nieuw verkregen informatie. De laatste en enig geldende versie wordt u toegestuurd op eenvoudig verzoek.
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