Начин на употреба за дезинфекция на дезинфектант „СЕПТИК А”
Дезинфектанта се употребява под формата на водни работни разтвори.
След извършване на практически занимания се установи, че дезинфектанта „СЕПТИК
А” е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областите на приложение са
следните:
-дезинфекция и почистване на водо устойчиви повърхности, оборудване и предмети,
кухненските сектори, на лечебни и здравни заведения и обекти с обществено
предназначение като: училища, детски градини, административни сгради, социални
заведения, заведения за обществено хранене и други.
-хигиенна дезинфекция на повърхности като: работни плотове, хладилни съоръжения,
подове, спортни съоръжения и уреди.

Работни разтвори:
Прилагат се работни разтвори от 0,5-1.0 % тоест (0,5 грам-1 грам препарат/100 мл.
вода) това е готовият работен разтвор за употреба.
Това е разтвор за дезинфекция на работни плотове, чинове, маси, бюра и предмети
които са в контакт с храни.
Дезинфекцията се извършва ръчно или автоматично,чрез забърсване на повърхности и
оборудване или чрез накисване на предмети.
Разходна норма 120-150 мл./м.кв.
За дезинфекция на тоалетни, санитарни помещения, мозайка, мрамор, теракот, фаянс
се приготвя следният разтвор:
200 мл. от препарата се разтваря в 10 л. вода. – тоест 2,92 за 10 литра готов разтвор
(или 0.29 ст. на литър готов разтвор) Тази концентрация се използва за дезинфекция
в учебни и здравни заведения и обекти с обществено предназначение – по време на
грипни епидемии,висок процент на вирусни заболявания.
За ежедневна дезинфекция се приготвя разтвор : 100 мл. от препарата се разтварят в
10 л. вода. – тоест , 1.46 лв за 10 литра готов разтвор (или 0,15 ст. на литър готов
разтвор).
Десет минути след измиване на повърхностите те са дезинфекцирани и
микроорганизмите са унищожени.
За дезинфекция на кухненски посуда ,домакински прибори се приготвя 0.05% работен
разтвор в който се третират горе посочените прибори ,тоест 50мл. концентрат
дезинфектант „Септик-А” се разтваря в 10 литра вода. вода – тоест , 0.73 ст за 10
литра готов разтвор.(или 0,07 ст. за литър готов разтвор)
Необходимо време за дезинфекция 15 минути ,след което посудата се изплакват с
чиста вода.
Дезинфектантът „СЕПТИК А” е годен за приготвяне на разтвор майка.
Готовият разтвор за употреба е годен до изчерпване на количеството.
ВАЖНО: ДА НЕ СЕ СМЕСВА С ДРУГИ ПРЕПАРАТИ ( ПРЕПАРАТИ ЗА
ПОЧИСТВАНЕ,АРОМАТИЗАТОРИ,БЕЛИНА И Т.Н. ) , ТЪЙ КАТО ПРЕПАРАТЪТ СЕ
НЕУТРАЛИЗИРА И ИМА РИСК ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ.
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