
Felületfertőtlenítés

• széles aktivitási spektrum
• kiváló tisztítási hatékonyság
• kiváló anyag kompatibilitás

ULTRASOL® active

A készítmény típusa
Nagy hatékonyságú fertőtlenítő granulátum, mos-
ható felületek, berendezések, non-invazív orvosi esz-
közök, ipari konyhák fertőtlenítéséhez és tisztításá-
hoz. Az Ultrasol Active csak kis mértékben porzik, 
így az adagolása egyszerű és biztonságos. 
Az Ultrasol Active a legmagasabb hatékonysági tar-
tományba esik annak köszönhetően, hogy a perecet-
sav hatóanyag az enyhén lúgos oldatban közvetle-
nül (in situ) képződik. A termék kiváló tisztítóerőt 
biztosít, miközben nagyszerű anyag kompatibilitása 
van. Az Utrasol Active még szerves szennyeződések 
esetében is magas ha-tékonysággal működik, a be-
száradt vérnyomokat is könnyen és hatékonyan el-
távolítja. Ez a szagtalan és illatanyag-mentes termék 
kiválóan alkalmas olyan te-rületek tisztítására, ahol 
maximális hatékonyság és kiemelkedő tisztítóképes-
ség a követelmények.  

Alkalmazási területek
Non- invazív orvosi eszközök tisztítása és fertőtle-
nítése. Ipari, magán és nyilvános területeken elő-
forduló felületek és berendezések fertőtlenítése és 
tisztítása.

- baktericid (MRSA is)
- fungicid
- yeasticid
- virucid (RKI ajánlás szerint)
- tuberkulocid
- sporocid

Alkalmazási koncentrációk és behatási idők

 
hitelesített

ÖGHMP
listázott

RKI AB
listázott

virucid listán

RKI/DVV 

virucid listán

felületfertőtlenítés  
5 perc 

(VAH szerint)

0482

Antimikrobiális tulajdonságok 1 perc 5 perc 10 perc 15 perc 30 perc 60 perc

Baktericid, yeasticid
 

alacsony szennyeződésnél 1,0 % 0,5 %

magas szennyeződésnél 1,0 % 0,5 %

Tuberkulocid
 

magas szennyeződésnél 1,0 %

Felületfertőtlenítés
járvány esetén, 
RKI szerint

AB tartomány  
(baktériumok, 
pl. mykobaktériumok, 
gombák és vírusok ellen)

3,0 %

Virucid

Virucid RKI/DVV szerint 1,5 % 1,0 %

Polio- vírus 1,5 % 1,0 %

Adeno- vírus 0,5 %

Polyoma- vírus/SV40 1,0 % 0,5 %

Vaccinia- vírus 0,25 %

Noro- vírus (EN14476) 0,5 %

Rota- vírus (EN 14476) 0,1 %

Felhasználás
0,5%-os munkaoldat elkészítése: Adjon 1 adagolóka-
nálnyi (20g) Ultrasol Active granulátumot 4 liter víz-
hez (kb. 20oC), majd többször keverje meg. 15 perc 
után a perecetsav (> 500 ppm) aktivizálódik és az oldat 
felhasználásra kész. Az oldatot 8 óra elteltével, vagy 
erős szennyeződések esetén ki kell cserélni. A munka-
oldat használata: Törölje le a felületeket egy nedves 
ruhával, ügyeljen a felületek egyenletes nedvesítésére. 
Használjon védőkesztyűt, majd használat után bő víz-
zel mossa le. Az elkészített munkaoldat 8 órán át 
használható fel. 

Antimikrobiális spektrum

Sporocid C. di�cile 2,0 % 1,0 % 0,5 %

Szállítási formák

Kiszerelés gyűjtőcsomagolás

20g-os tasak 100 x 20 g

1kg-os vödör 
(mérőkanállal) 6 x 1 kg

Adagolóeszközök: Mérőkanál (20g). 
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Perecet hatóanyagú, felületfertőtlenítő granulátum



ULTRASOL® active 
Perecet hatóanyagú, felületfertőtlenítő granulátum

Anyag kompatibilitás
Az Ultrasol active oldat kompatibilitását a követ-
kező anyagokkal tesztelték és hagyták jóvá:
Műanyagok
polimetil-metakrilát (PMMA), polioxi-metilén (POM), 
akrilnitril-butadién-sztirol (ABS), polietilén (PE), poli-
amid (PA), poliszulfon (PS), poliészter (PES).

gumi, vinil, PVC, linoleum, csempék.
Fémek: 
rozsdamentes acél (V2A, V4A).
Az alumíniummal és a fémekkel, mint a vörösréz, sár-
garéz való kompatibilitás nagyban függ az alkalma-
zott koncentrációtól. A használat előtti tesztelés 
ajánlatos.
A polikarbonáton (PC) való felhasználás nem ajánlott 
a feszültség okozta repedések kockázata miatt.

Összetétel
Hatóanyag: 
Perecetsav (in-situ) > 750 mg/L (1%-os oldat)
Biocid prekurzor: nátrium perkarbonát, TAED.
Egyéb összetevők: trinátrium-citrát, alkohol etoxilát 
C16/18, segédanyagok. 

Speciális útmutató

   

Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. Súlyos 
szemkárosodást okoz. Bőrirritáló hatású. Hőtől, forró 
felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtófor-
rástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. Minden óv-
intézkedést meg kell tenni, hogy ne keveredjen ég-
hető anyagokkal. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/
arcvédő használata kötelező. Ha bőrre kerül: Lemo-
sás bő vízzel.  A szennyezett, átnedvesedett ruháza-
tot azonnal le kell venni. Rosszullétnél orvosi taná-
csot kell kérni. Szembe kerülés esetén: Több percig 
tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontakt-
lencsék eltávolítása, ha könynyen megoldható. 

Az öblítés folytatása. Tartós szemirritáció esetén, for-
duljon szakorvoshoz.
Belégzés esetén: Égési gázok, bomlástermékek 
vagy porok belélegzése esetén friss levegőre vinni. 
Hosszantartó panaszoknál orvost kell felkeresni. 
Lenyelés esetén: Hányást nem szabad megindí-
tani. Szájat kiöblíteni és utána bőven vizet inni. Esz-
méletlen személlyel nem szabad semmit itatni. 
Azonnal orvossal konzultálni. Expozíció vagy annak 
gyanúja esetén: orvosi ellátást kell kérni. 
A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: enge-
délyezett hulladékkezelő cég, illetve a helyi gyűjtő-
helyre.  A kiürült, kimosott edény újrahasznosítható.
Használja a fertőtlenítőszert biztonságosan! Mindig 
olvassa el a címkét és a felhasználási információkat 
használat előtt!

Alkalmazás 0,5 % 1,0 %

4 Liter

4 Liter

8 Liter

8 Liter

1 x  20 g

2 x  20 g

2 x  20 g

4 x  20 g

1 x  20 g

2 x  20 g

2 x  20 g

4 x  20 g

1 x   = 20 g 1 x = 20 g

Szakértői vélemények:

 

Prof. H.-P. Werner, Schwerin, higiénikus: A DGHM/VAH 
irányelvek szerinti szakértői jelentés a felületfertőtle-
nítésről. Az RKI/DVV-2008 irányelvek szerinti szakértői 
jelentés a virucid hatékonyságról beleértve a Polio, 
Adeno, Papova/Polyoma, Vaccinia vírusokat is. Az 
EN 13704 szerinti szakértői jelentés a sporocid ha-
tékonyságról (Clostridium di�ciale).
Az EN 13704 szerinti szakértői jelentés a sporocid ha-
tékonyságról (Clostridium di�ciale).
Dr. M. Suchomel, Wien, higiénikus:
A DGHM/VAH irányelvek szerinti szakértői jelentés a
felületfertőtlenítésről.
Dipl. Biol. T. Koburger, Greifswald, higiénikus:
EN 14348 szerinti szakértői jelentés a tuberkulocid 
hatékonyságról.
EN 13727 és EN 13624 szerinti szakértői jelentés a 
baktericid, yeasticid és fungicid hatékonyságról.
Schmitz u. Söhne GmbH & Co. KG, Wickede (Ruhr):
Gyártói jóváhagyás a Schmitz & Söhne által gyártott
orvosi eszközökre és párnákra.

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek mo-
dern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett 
készülnek. A magas minőségügyi szabványok betar-
tása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. 

Dr. Schumacher GmbH. Melsungen, Németország

Forgalomba hozatali információk

Gyártja

Dr. Schumacher-Sz&T Magyarország Kft.

Forgalmazza

OTH engedély: engedélyköteles
OKBI bejelentés: bejelentés köteles
OGYÉI bejelentés: OGYÉI bejelentés köteles 

Engedélyek

Környezetvédelmi információk

Szerepel a DGHM/VAH aktuális felületfertőtlenítő 
listáján.
Szerepel az ÖGHMP aktuális felületfertőtlenítő
listáján.
Szerepel az IHO aktuális virucid fertőtlenítő listáján 
(www.iho-viruzidie-liste.de).
Regisztrált a BAuA-nál (Reg. Szám: N-52958)
Összhangban van a 93/42/EC orvosi eszközökre 
vonatkozó irányelvével.

Felületfertőtlenítés

Antimikrobiális tulajdonságok 1 perc 5 perc 10 perc 15 perc 30 perc 60 perc

EN vizsgálatok 2 fázis 1 szakasz

Baktericid EN 13624, magas szennyeződésnél 1,0 % 0,5 %

1,0 % 0,5 %Yeasticid EN 13624, magas szennyeződésnél

1,0 %

Tuberkulocid  (M. terrae) EN 14348, magas szennyeződésnél 1,0 %

Sporocid (C. di�cile) EN 13704 2,0 % 1,0 % 0,5 %

Alaptesztek

Baktericid EN 1040 0,5 %

Yeasticid EN 1275 0,5 %

Fungicid   (A. brasiliensis) EN 1275 1,5 %

Fungicid, (A. brasiliensis) EN 13624, magas szennyeződésnél

Padlóburkolatok: 

A Dr. Schumacher GmbH a DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerinti 
tanúsítvánnyal és validált környezetvédelmi menedzsment 
rendszerrel rendelkezik (az EMAS szerint).
Az IHO, a VCI, a BAH, a DGSV és a DGKH tagja.


