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Surface Desinfectant  Object Desinfectant 

 

Produsele dezinfectante AKEMI®, omologate 
 

Surface Disinfectant 
Concentrat cu eficacitate ridicată pentru curăţarea şi dezinfectarea pardoselilor şi suprafeţelor sanitare din ceramică sau 
tipuri de piatră naturală şi artificială. 
 

Object Disinfectant 
Dezinfectant cu acţiune rapidă, gata de utilizare, destinat pentru dezinfectarea obiectelor ce vin în contact direct cu corpul. 
 

Domeniu de utilizare Surface Disinfectant Object Disinfectant 

Dezinfectează pardoseli în spaţiile sanitare, vestiare şi 
wellness 

 
 

 

Îndepărtează murdăria uşoară   

Dezinfectează obiectele ce vin în contact direct cu 
corpul (de ex. clanţe, capace WC, armături) şi mici 
suprafeţe în spaţiile wellness şi saune) 

  
 

Indicat pentru placări ceramice   

Indicat pentru piatra naturală şi artificială   

Indicat pentru crom, oţel inoxidabil, aluminiu eloxat   

Indicat pentru suprafeţe din acril sau sticlă plexi 
sensibile, de ex. solarii şi acoperiri 

  

Aplicare  cu cârpă, mop (A se lăsa 
să se usuce, a nu se 

curăţa ulterior.) 

prin pulverizare (spray 
500 ml, unitate pt. 

completare: canistră 5 l) 
şi frecare cu o cârpă 

 

Proprietăţi Surface Disinfectant Object Disinfectant 

Spectru larg de acţiune: 

 bactericid (incl. TBC) 

 levurocid – împotriva ciupercilor (incl. C. albicans) 

 limitat virucid (vaccinia, BVDV HBV, HCV, HIV) 

 
 

 
 

Înregistrat la: 

 Oficiul Federal German pentru Protecţia Muncii şi 
Medicina Muncii (BAuA) 

 
Nr. 36150 

 

 
Nr. 36151 
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 Institutul Federal German pentru Evaluarea 
Riscurilor (BfR) 

Certificat şi listat la: 

 Asociaţia Germană pentru Igiena Aplicată Bonn 
(VAH) 

Nr. 2030372 
 
 
 
 

Nr. 2030371 
 
 
 
 

Miros plăcut   

Fără conţinut de aldehide   

Fără conţinut de alcool   

Pe bază apoasă   

Concentraţii utilizate diluare cu apă la 1:100 
foarte rentabil 

gata de utilizare 

Instalarea efectului de dezinfectare 5 minute în cazul unei 
soluţii de 1% 

- 1 minut în cazul 
suprafeţelor curate sau 

uşor murdare 
- 5 minute în cazul 

suprafeţelor murdare 
sau intens solicitate 

Valoare pH concentrat: ca. 5 – uşor 
acid, 

soluţie de 1%: ca. 7 – 
neutru 

 
8 (uşor alcalin) 

 
 

Produse de curăţare şi dezinfectante AKEMI 
 
Surface Disinfectant 

Flacon 1000 ml Nr. art. 1 19 72 

Canistră 5000 ml Nr. art. 1 19 71 

 
Object Disinfectant 

Flacon pulverizator 500 ml Nr. art. 1 19 69 

Canistră 5000 ml Nr. art. 1 19 70 

 
 


