
Bechtofix plus        EL 
Μαντηλάκια απολύμανσης 
 
Κατασκευασμένα από εξαιρετικά απαλό, απορροφητικό και ανθεκτικό στο 
σχίσιμο υλικό. Συνίστανται για απολύμανση και καθαρισμό ιατρικών 
επιφανειών ανθεκτικών στο αλκοόλ, π.χ. ιατρικές καρέκλες, δίσκοι, μονάδες 
σε οδοντιατρεία και ιατρεία. Ήπιο με τα υλικά. Με άρωμα λεμονιού. 
 
Μέγεθος από το μαντηλάκι: 14 x 20 cm. Εφαρμογή: Πάρτε ένα μόνο 
μαντηλάκι από τη μέση του ρολού και σκουπίστε την επιφάνεια καλά. Αφήστε 
την επεξεργασμένη επιφάνεια να στεγνώσει χωρίς επιπλέον σκούπισμα. 
Κλείστε το κουτί αμέσως μόλις τραβήξετε ένα μαντηλάκι.  
 
Σύνθεση: 100 g του διαλύματος περιέχουν: 250 mg βενζυλο-C12-16-
αλκυλοδιμεθυλο-χλωρίδια, 250 mg χλωριούχο διδεκυλοδιμεθυλαμμώνιο, 250 
mg C12-14 αλκυλο[(αιθυλοφαινυλο)μεθυλο] διμεθυλο-χλωρίδια, 20 g 
αιθανόλη, 9,95 g 1-προπανόλη. 
 
Ιδιότητες: Αποτελεσματικό κατά των βακτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του 
MRSA), ζυμομυκητών (EN 13727/13624) και αδρανοποιεί τους ιούς 
HBV/HCV/HIV/BVDV/Vaccinia  (EN 14476) σε 1 λεπτό. Δοκιμάστηκε επιτυχώς 
στη δοκιμή 4 πεδίων σε 1 λεπτό (EN 16615), αποτελεσματικό κατά της 
φυματίωσης (M. terrae) σε 5 λεπτά (EN 14348). 
 
Προφυλάξεις: Ιατρικό προϊόν. Επικίνδυνα συστατικά: προπαν-1-όλη. Να 
φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/ανοιχτές 
φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Απαγορεύεται το κάπνισμα. Φοράτε 
προστατευτικάn γάντια/προστατευτικά ρούχα/προστασία ματιών/προστασία 
προσώπου. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Ξεπλύνετε 
το δέρμα με νερό/ντους. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε 
προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν 
υπάρχουν και είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο ερεθισμός των 
ματιών παραμένει: Αναζητήστε ιατρική συμβουλή/βοήθεια. Καλέστε αμέσως 
το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/ έναν γιατρό. Να φυλάσσεται σε καλά 
αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό. Κρατήστε το 
δροσερό. Προστατέψτε το από τον παγετό. Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως. 
Μόνο για επαγγελματική χρήση. Αναφέρετε τον αριθμό της παρτίδας, για την 
αναγνώριση του προϊόντος σε περίπτωση  οποιουδήποτε περιστατικού. 
Αποσύρετε το προϊόν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. 
 
 



/  (μη ανοιχτό): δείτε εκτύπωση για επαναπλήρωση. 
(επαναπλήρωση/ανοιχτό): 28 ημέρες μετά το άνοιγμα.  
 
Κίνδυνος 
H226 Εύφλεκτο υγρό και εύφλεκτοι ατμοί 
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη 
H412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις 

 
UN 3175 / KL 4.1 / VG II 
 
UFI-Code: JF00-Q072-G00E-412U 
 
Ημερομηνία έκδοσης: 04/2021. 
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