
 
 

GLOBACID®AF 
 
LĪDZEKLIS VIRSMU ĀTRAI DEZINFICĒŠANAI   
lietošanai gatavs šķīdums    
 
Globacid®AF ir lietošanai gatavs dezinfektants, kas paredzēts virsmu ātrai dezinfekcijai un 
piemērots izmantošanai uz visām virsmām, kas panes apstrādi ar alkoholu. Produkts pēc 
izmantošanas uz virsmas neatstāj atliekvielas, tādēļ tas ir ideāli piemērots arī tādu virsmu 
dezinficēšanai, kuras saskaras ar ēdienu un pārtikas produktiem.  
 
 
PRODUKTA ĪPAŠĪBAS   

• ātra iedarbība (30 sek)   
• uz alkohola bāzes   
• nesatur aldehīdus un četraizvietotā amonija savienojumus   
• neatstāj atliekvielas uz virsmām   
• īpaši piemērots grūti pieejamu vietu tīrīšanai   
• ērtā izsmidzināmā pudelē   

 
 
LIETOŠANA 
Uzsmidzināt vai ar drānu uzklāt uz virsmas, ļaut iedarboties. Līdzeklim jābūt pilnībā izplatītam 
pa visu virsmu. 
 
IEDARBĪBAS LAIKS  
60 sekundes (30 sekundes adeno ir rotavīruss) 
 
MIKROBIOLOĢISKAIS SPEKTRS 

MIKROORGANISMS TESTA NOSACĪJUMI KONCENTRĀCIJA KONTAKTU LAIKS 
Acinetobacter 
baumannii 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

Campylobacter spp. netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Enterobacter 
aerogenes 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

Enterococcus faecalis netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Enterococcus hirae netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Escherichia coli netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Klebsiella pneumoniae netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Listeria spp. netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

®



Mycoplasma 
hyopneumoniae 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

Pseudomonas 
aeruginosa 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

Salmonella spp. netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Shigella dysenterriae netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Staphylococcus spp. 
(incl. MRSA) 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

Streptococcus spp. netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Vibrio cholerae netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Mycobacterium terrae netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Candida albicans netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Trichophyton 
mentagrophytes 

netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

HBV/HCV, HIV netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Herpes simplex netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Gripas vīrusi netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Vaccinia vīruss netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Koronavirusi netīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Adenovīruss tīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 
Norovīruss tīri apstākļi neatšķaidīts 60 sekundes 
Poliovīruss tīri apstākļi neatšķaidīts 60 sekundes 
Rotavīruss tīri apstākļi neatšķaidīts 30 sekundes 

 
 
ATBILSTĪBA STANDARTAM   
EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476 
 
CITAS TESTA METODES  
DVV/RKI 
 
 
UZGLABĀŠANA 
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos 
saules staros.  
 
 
UTILIZĀCIJA 
Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu 
apsaimniekotājam. 
 
 
UZMANĪBU! 
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt 
miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, 
dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. 
SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir 
ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.  
 



 
 

 
 
SASTĀVS 
100g produkta satur šādas aktīvās sastāvdaļas: izopropanols 60g, etanols (denat.) 15g 
 
Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.: LV25112010/7109 
 
 
IEPAKOJUMS   
 

 
 
 


