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VITASEPT®WIPES   

Dezinfekavimo servetėlės su alkoholiu   
    
Produkto savybės   

• sudėtyje nėra aldehidų ir chloro  
• be kvapiklių ir dažiklių  
• greitas poveikis (30 sek)   
• ant paviršiaus nepalieka likutinių medžiagų   
• minkšta, į audinį panaši medžiaga   

   
„Vitasept®Wipes“ servetėlės – tai veiksminga, 
plataus poveikio spektro alkoholiui atsparių 
paviršių dezinfekavimo priemonė. 
„Vitasept®Wipes“ dezinfekavimo priemone 
sudrėkintos servetėlės po naudojimo ant paviršių 
nepalieka likutinių medžiagų, todėl itin tinka 
dezinfekuoti paviršius, kurie liečiasi su maistu ir 
maisto produktais.   
   
Sudėtis   
izopropanolis 60%, etanolis (denat.) 15% 
   
Poveikio spektras   
Bakterijos: E.coli, Salmonella spp., Staphylococcus 
spp (MRSA), Streptococcus spp, Listeria spp, 
Enterococcus faecalis, Acinetobacter baumannii, 
Corynebacterium ammoniagenes, Mycoplasma spp, 
Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter aerogenes, 
Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens, 
Shigella dysenterriae, Vibrio cholerae, Bacillus 
cereus, Mycobacterium, Clostridium spp ir t.t.   
Virusai: hepatito B ir C virusai, ŽIV, adeno, rota, 
gripo virusas (taip vadinamas kiaulių gripas) ir t.t.   
Grybeliai: Candida albicans 
   
Poveikio trukmė  
Paviršių dezinfekavimas: 30 sek.   
 
Naudojimas   
Norimą kiekį servetėlių ištraukite iki perforuotos 
vietos, uždenkite dangtelį, ir prilaikydami kita 
ranka, nuplėškite. Visus paviršius rūpestingai 
nuvalykite „Vitasept®Wipes“ servetėlėmis.  
 

 
 
 
Įsitikinkite, kad valomas paviršius būtų visas 
padengtas dezinfekuojančia priemone. 
Panaudotą servetėlę išmeskite. Kad servetėlės 
neišdžiūtų, visada uždarykite dangtelį.   
 
Įspėjimas 
Labai degūs skystis ir garai. Sukelia smarkų akių 
dirginimą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos 
svaigimą. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, 
žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. 
Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. 
PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias 
minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir 
jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 
akis. Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į 
gydytoją.  

 
Fizikinės ir cheminės savybės 
Agregatinė būsena:  baltas drėgnos servetėlės,  
 sudrėkintos skaidriu, bespalvis skysčiu 
Kvapas:       specifinis (alkoholis)  
pH:         6.0 – 7.0 
Tankis (skystis):      0,84 – 0,87 g/cm3 (20°C)   
   
Laikymo sąlygos   
Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–
25°C temperatūroje, saugoti nuo tiesioginės saulės 
spindulių.  
   
Atitiktis standartams   
EN 13727,  EN 14348,  EN 13624, EN 14476    
   
Kiti bandymų būdai   
RKI/DVV   
 
Biocido registravimo pažymėjimo Nr.:  
(A-010204PNO601358-14-162)-BSV-6954 
 
Pakuotė 
120 servetėlės indelyje (servetėlės matmenys 
20x20cm) 
450 servetėlės kibirėlyje (servetėlės matmenys 
18x20cm)  


