
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 acryl wipes 

arcana 

the hygiene solution 

acryl wipes 

Дезинфицирачки марамчиња готови 

за употреба, импрегнирани со 

безалкохолен активен раствор за 

употреба. 

 Без алкохол 

 Дезинфицирачки марамчиња 

спремни за употреба 

 Брза ефикасност 

 За површини чувствителни на 

алкохол 

 Практична големина jumbo 

 Тестирано согласно европските 

стандарди 

Места на примена: 

 

За дезинфекција на алкохолно 

чувствителни области (особено 

погоден за плексиглас). 

Методи/инструкции за апликација: 

 

Со импрегнираните марамчиња 

темелно да се избришат површините, 

обрнувајќи внимание тие да бидат 

целосно навлажнети и да се остави да 

дејствува. Користете неколку 

марамчиња, доколку е потребно при 

чистење на особено големи површини. 

Информации за производот:  

 

Состав: 

Во едно паковање има 200 гр. 

импрегнирани марамчиња спремни за 

употреба. 100 гр. активен раствор 

содржи: 0.26 гр кватерни амониумови 

соли, бензил-C12-16-алкилдиметил 

хлориди; 0.26 гр. дидецил диметил 

амониум хлорид, 0.26 гр. кватерни 

амониумови соли, бензил-C12- 

14-алкил[(етилфенил)метил] 

диметилхлориди. 

Хемиско-физички карактеристики на 

активниот раствор: 
 
Изглед: јасна, безбојна течност 

Густина (20 °C): приближно 0.998 гр/мл 

вискозност (20 °C): < 15 сек. (DIN 53 211) 

температурна стабилност:  

-5 °C to + 40 °C 

pH вредност (20 °C):  

приближно 6.0 – 8.0 

Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana®

 acryl wipes дејстува бактерицидно, 

левуроцидно и против индивидуални вируси. 

Проблематични микроби специфични за 

областите со храна, како на пример, 

салмонели или листерии, исто така, се 

уништуваат со сигурност за 1 минута. 

Концентрации на употреба/контактно 

време: 

бактерицидно 
левуроцидно 

концентрација 
концентрација 

5 мин. 
5 мин. 

импрегнирани марамчиња 

без алкохол 

голема ефикасност 

брзо време на 

дејствување 

Premium Euro Norm – tested in ac- 
cordance with EN 1276, 1650, 13697 



 

Производител: 

Schülke, 22840 Norderstedt, 

Германија 

Застапник за Македонија: 

PFC Trade, Скопје, бул. АСНОМ 

36/4,  

тел. +389 22 774196,  
pfc-md@t-home.mk 
 

Schülke & Mayr GmbH is certified in 
accordance with DIN EN ISO 9001, 
DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 
13485 (Reg.-Nr. 004567-MP23) and 
has a validated environmental ma- 
nagement system in accordance with 
the Eco-Audit Regulation (Reg.-Nr. 
D-150-00003). 

ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 acryl wipes 

acryl wipes 

Пакување: 

200 марамчиња 

Специјални инструкции: 

 

Се препорачува носење на заштитни ракавици 

(на пример од бутил гума). Користете го 

средството за дезинфекција безбедно. Пред 

употреба секогаш да се прочита упатството и 

информациите за производот. Да се чува на 

собна температура (препорачливо од +15 до 

+25 °C). Да се избегнува контакт со очите. 

Еколошки информации: 

 
Schülke ги произведува своите производи 

согласно најновите, безбедни и за околината 

пријателски методи, економично и одржувајќи 

ги високите стандарди за квалитет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: решение за пуштање во промет на 

биоциден производ во РМ бр. 15-7293/3 

 


