
ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОИЗВОДОТ arcana®
 rapid 

arcana 

the hygiene solution 

rapid 

Безалдехиден дезинфицирачки раствор 

за брза употреба базиран на алкохоли. 

 Без боја и мирис 

 Спремен за употреба 

 Брзо се суши без да остава траги 

 Согласно барањата за безбедност 

на храната 

 Тестирано согласно европските 

стандарди 

Места на примена: 

 

За дезинфекција на сите видови 

површини, во области во кои се бара 

брза микробиолошка ефикасност. 

Методи/инструкции за апликација: 

 

arcana
®
 rapid е спремен за употреба и 

се користи неразреден. Целосно да се 

навлажни површината, постројката или 

опремата. Растворот се суши брзо од 

третираната површина. Правилната 

употреба на arcana® rapid во 

прехранбената индустрија не е штетна 

по здравјетo. Согласно LFGB 

регулативите (Германски закон за 

прехранбени области). Области во кои 

се употребува arcana
®
 rapid, меѓу 

другото се: 

Пекарска индустрија: 

дезинфекција на површини, опрема, 

машини за сечење. 

Месна индустрија: 

Дезинфекција на површини, опрема, 

сецкалки, даски за сецкање. 

Козметичка индустрија: 

Дезинфекција на работните области, 

системите за полнење, материјалите за 

пакување 

Хигиена на вработените: 

Дезинфекција на заштитната работна 

облека, дезинфекција на обувките. 

Микробиолошка ефикасност: 
 
arcana® rapid дејствува против: бактерии, 

габи и индивидуални вируси. 

Проблематични микроби специфични за 

областите со храна, како на пример, 

салмонели или листерии, исто така се 

уништуваат со сигурност за 5 минути. 

Концентрации на употреба/контактно 

време: 

бактерицидно 
туберколоцидно 
фунгицидно 

концентрација 
концентрација 
концентрација 

1 мин. 
1 мин. 
1 мин. 

спремен за употреба 

широка ефикасност 

најкратко потребно 

време на дејствување 

без остатоци 

Premium Euro Norm: tested in 
accordance with EN 1276, 1650, 
13697, 14348 



 

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®
 rapid 

rapid 

информации за производот 

 
состав: 

100 гр. содржи: 25 гр етанол (94%),  

35 гр propan-1-ol 

Хемиско-физички карактеристики: 
изглед: чиста, безбојна течност 

мирис: алкохолен 

густина (20 °C): приближно 0.89 гр/мл 

вискозност (DIN 53 211): < 15 сек. 

Tочка на палење (DIN 51 755): 27 °C 

Пакување: 

Обележување согласно EC директивите: 
Xi: иритирачко 

R10: запаливо 

R41: ризик од сериозни оштетувања на очите 

R67: пареата може да предизвика поспаност и 

вртоглавица  

S23: не ги вдишувајте аеросолите 

S26: во случај на контакт со очите, веднаш да 

се измијат со многу вода и да се побара 

лекарска помош 

S35: отпадот и контејнерите мора да се 

отстранат на безбеден начин 

S39: носете заштита за очи и лице 

S51: користење само во добро вентилирани 

области. 

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. 

Шише од 1 л 

Канистер од 5 л 

Специјални инструкции 
 

Користете го средството за 

дезинфекција безбедно. Пред употреба 

секогаш да се прочита упатството и 

информациите за производот. Се 

препорачува носење на заштитни 

ракавици (на пример од бутил гума). 

arcana
®
 rapid е исклучително 

компатибилен со материјали како метал 

и пластика (освен со акрилно стакло и 

бои чувствителни на алкохол). При 

користењето на алкохолни 

дезифициенси, Ве молиме обратете 

внимание на заштита од оган и 

експлозии. Не го користете во близина 

на запаливи истекување.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение: решение за пуштање во 

промет на биоциден производ во РМ 

бр. 15-7293/6  

 

 

 


