
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 des 

arcana 

the hygiene solution 

des 

Алкохолно средство без боја и без 

мирис, за дезинфекција на раце 

 Со изразена микробиоцидна и 

вируцидна ефикасност која се 

должи на содржината на етанол  

 Заштита и нега на кожата  

 Без боја и без мирис - 

хипоалерген 

 тестирано согласно европските 

стандарди 

Места на примена 

Течен производ за дезинфекција на 

раце. Исто така, одговара за 

дезинфекција на стапала. 

Методи/Инструкции за употреба 

arcana
®
 des се нанесува во 

неразредена форма. Во тек на 

препорачаното контактно време 

рацете треба да бидат добро 

навлажнети со arcana
®
 des. 

Податоци за производот 

Состав: 

100 g содржи:  

78.2 g ethanol 96 %, 

0.1 g biphenyl-2-ol 

Хемиско-физички карактеристики: 
Изглед: чист раствор 

Боја: јасна 

Густина: околу 0.827 g/cm
3
 

Температурна стабилност: 2 до 40 °C 

Точка на палење (согласно DIN 51 755): 

16 °C 

Микробиолошка ефикасност 

arcana
®
 des делува: бактерицидно, 

фунгицидно и против поедини вируси. 

Проблематични микроби специфични за 

областите со храна, како на пример, 

салмонели или листерии, исто така, се 

уништуваат со сигурност. 

 

Концентрации на употреба/контактно 

време 

бактерицидно 
туберколоцидно 
фунгицидно 
вируцидно (Polio) 

концентат 
концентат 
концентат 
концентат 

 1 мин. 
30 сек. 
 1 мин. 
30 сек. 

широк спектар на 

ефикасност 

без боја 

без мирис 

заштита и нега на 

кожата  

Premium Euro Norm – tested in 
accordance with EN 1500, 1276, 
1650, 14348, 14476 



 

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®
 des 

des 

Пакување 

500 ml шише 

1 L шише 

5 L канистер 

20 x 500 ml 

10 x 1 L 

1 x 5L 

Обележување согласно EC директивите: 
F:   Лесно запалив 

R11: Лесно запалив 

S7/9: Контејнерот да се чува добро затворен 

и во добро проветрени простории  

S16: Да се чува подалеку од извори на 

палење – да се забрани пушење 

S35: Отпадот и контејнерите мора да се 

отстранат на безбеден начин 

Еколошки информации 

Schülke ги произведува своите производи 

согласно најновите, безбедни и за 

околината пријателски методи, економично 

и одржувајќи ги високите стандарди за 

квалитет. Наш допринос за околината: 

биолошки разградувачки согласно OECD 

301 D.   

 

Специјални инструкции 
Препаратот е само за надворешна 

употреба. Да не се става во очи. Да 

не се доведува во контакт со 

пламен или вклучени електрични 

извори на топлина. Да не се 

употребува по истекот на рокот. 

Доколку дојде до истекување на 

дезифициенсот, веднаш да се 

преземат мерки против 

настанување на пожар и 

експлозија. За соодветни мерки се 

сметаат: собирање на истурениот 

дезифициенс и негово разредување со 

вода, вентилација на собата и 

елиминирање на изворите на палење. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: решение за пуштање во 

промет на биоциден производ во РМ 

бр. 15-7293/9  

 


