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GLOBADENT®RTU 
 
Dantų antspaudų ir protezų dezinfekavimo 
priemonė 
 
naudojimui paruoštas tirpalas 
 
Produkto savybės 
• aminų pagrindu pagamintas gatavas tirpalas 
• dantų atspaudams, dantų protezams, dantų 

tiltams, dantų vainikėliams ir atspaudiniams 
šaukštams plauti ir dezinfekuoti 

• naudojama silikoniniams, alginatiniams, 
polimerinės gumos, polisulfitiniams ir 
hidrokoloidiniams atspaudams, protezavimo 
gaminiams ir pan. valyti ir dezinfekuoti 

• greitas poveikis (5 min) 
• dėl gerų valomųjų savybių (pašalina kraują, 

seiles ir pan.) gipsiniai modeliai yra labai 
tikslūs 

• plataus poveikio spektro (Tbc, ŽIV, hepatito 
B virusas ir t.t.) 

 
Sudėtis 
amino, ketvirtiniai amonio junginiai, 
etilenglikolio, 2-aminoetanolis, alkilpoliglikozido, 
metil-divandenilio fosfatas, korozijos inhibitorius. 
 
Poveikio spektras 
Produktas turi baktericidinį (įskaitant 
tuberkuliocidinius), virucidinį (hepatito B virusas, 
hepatito C virusas, ŽIV) ir fungicidinį (C.albicans) 
poveikį. 
 
Naudojimas 
Po to, kai paimtas dantų atspaudas ar pabandyti 
dantų protezai, dėkite juos į dezinfekavimo 
priemone užpildytą indą ir palikite 5 min. 
Įsitikinkite, kad visi dezinfekuojami paviršiai būtų 
pamerkti tirpale. Pasibaigus veikimo trukmei 
dantų atspaudus ir protezus nuskalaukite (bent jau 
geriamojo vandens kokybės). Tirpalas gali būti 
naudojamas iki 7 darbo dienų, priklausomai nuo 
darbinio krūvio. 
 
DĖMESIO! Nerekomenduojama dantų atspaudų, 
dantų protezų ir pan. tirpale laikyti ilgiau nei 
nurodytą poveikio laiką. 
DĖMESIO! Vengti kontakto su aldehidų ir aminų 
pagrindu pagamintais produktais. 

 
 
Įspėjimas 
Kenksminga prarijus. Dirgina odą. Sukelia smarkų 
akių dirginimą. Labai toksiška vandens 
organizmams. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. 
Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) 
apsaugos priemones. 

Fizikinės ir cheminės savybės 
Agregatinė būsena:  bespalvis skystis 
Kvapas:    būdingas aminui 
pH:                          10-11 (20°C) 
Tirpumas:          visiškai tirpus bet kokiu santykiu 
Tankis:     1,01 g/cm3 (20°C) 
 
Laikymo sąlygos 
Žr. ant pakuotės „geriausias iki“ datą. Laikyti 5–
30°C temperatūroje, kamštelį sandariai uždarytą, 
saugoti nuo tiesioginės saulės spindulių. 
 
Atliekų šalinimas 
Paruoštas tirpalas yra ekologiškai saugus, visos į 
nuotekas patenkančios aktyvios veikliosios 
medžiagos yra biologiškai skaidžios. Prieš 
utilizuodami pakuotę, perplaukite jos vidų 
vandeniu. 
 
Atitiktis standartams 
EN 13727, EN 14562, EN 14348, EN 14476+A1, 
EN 1276 
 
Kiti bandymų būdai 
RKI/DVV, DGHM 
 
Pakuotė 
5L kanistras 

 
 

 
 
 

 


