
 
 

GLOBACID®AF 
 
ALKOHOLIPOHJAINEN PIKADESINFIOINTIAINE  
valmis liuos 
 
Globacid®AF on pintojen nopeaan desinfiointiin tarkoitettu käyttövalmis desinfektantti, joka 
sopii käytettäväksi kaikille alkoholia kestäville pinnoille. Aineesta ei jää käytön jälkeen 
pinnoille jäämiä, minkä vuoksi se sopii ihanteelilsesti myös sellaisten pintojen 
desinfioimiseen, jotka ovat kosketuksissa ruokiin ja elintarvikkeisiin. 
 
 
TUOTTEEN OMINAISUUDET    

• nopea vaikutusaika (30 sek)  
• alkoholipohjainen  
• ei sisällä aldehydejä tai kvaternäärisiä  

ammoniumyhdisteitä  
• ei jätä pinnoille jäämiä  
• sopii erityisen hyvin vaikeasti saavutettaviin paikkoihin  
• helppokäyttöisessä suihkepullossa  

 
 
KÄYTTÖ   
Sumuta tai levitä liinalla pinnoille ja anna vaikuttaa. Pinnat täytyy käsitellä kokonaan. 
 
VAIKUTUSAIKA 
60 sekuntia (adeno- and rotavirus 30 sekuntia) 
 
VAIKUTUSSPEKTRI     

MIKRO-ORGANISMI LIKAANTUMISOLOSUHTEET PITOISUUS VAIKUTUSAIKA 
Acinetobacter 
baumannii 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Campylobacter spp. likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Enterobacter 
aerogenes 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Enterococcus 
faecalis 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Enterococcus hirae likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Escherichia coli likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

®



Klebsiella 
pneumoniae 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Listeria spp. likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Mycoplasma 
hyopneumoniae 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Pseudomonas 
aeruginosa 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Salmonella spp. likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Shigella 
dysenterriae 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Staphylococcus spp. 
(incl. MRSA) 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Streptococcus spp. likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Vibrio cholerae likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Mycobacterium 
terrae 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

Candida albicans likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Trichophyton 
mentagrophytes 

likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

HBV/HCV, HIV likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Herpes simplex likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Influenssavirukset likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Vaccinia-virus likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Koronavirukset likaiset olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Adenovirus puhtaat olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  
Norovirus puhtaat olosuhteet laimentamaton 60 sekuntia  
Poliovirus puhtaat olosuhteet laimentamaton 60 sekuntia  
Rotavirus puhtaat olosuhteet laimentamaton 30 sekuntia  

 
 
VASTAAVUUS STANDARDEIHIN    
EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476 
 
MUUT TESTAUSMENETELMÄT   
DVV/RKI 
 
 
SÄILYTYS   
Ks. pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä. Säilytä 5–25°C:n lämpötilassa suojassa 
suoralta auringonsäteilyltä. 
 
 

KIERRÄTYS 
Käyttöliuos on ympäristölle haitatonta, ja kaikki vaikuttavat aineet ovat viemärissä 
biohajoavia. Huuhdo pakkauksen sisäpuoli vedellä ennen pakkauksen kierrättämistä. 
 
 

VAROITUS! 
Helposti syttyvä neste ja höyry. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta 
ja huimausta. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, 



kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. Säilytä tiiviisti suljettuna.. 
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista 
mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.  

 
 

 
 
KOOSTUMUS 
100g tuotetta sisältää seuraavia vaikuttavia aineita: isopropanolI 60g, etanolI (denat.) 15g 
 
 
PAKKAUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


