
 

 Kiehl-RapiDés 

Detergent dezinfectant lichid rapid  

Proprietăţi 
Detergent dezinfectant, gata de întrebuinţare, pentru dezinfecţia şi curăţarea fără urme  
a tuturor domeniilor, în care se pretinde o acţiune microbiologică rapidă şi garantată şi  
o uscare în scurt timp. Suprafeţele dezinfectate şi curăţate cu Kiehl-RapiDés, pot avea  
contact cu alimente, imediat după uscare. O clătire a suprafeţelor cu apă nu este necesară. 
Kiehl-RapiDés este testat conf. normelor EN 1276, EN 1650 şi  EN 13697. Acest produs este 
efectiv contra bacteriilor, drojdiilor şi viruşi. Kiehl-RapiDés nu conţine aldehide, odoranţi şi 
coloranţi, având şi acţiune contra germeniilor problematici în domeniul alimentar cum ar fi 
salmonele şi listerine. Având acţiune contra bacteriilor şi drojdiilori chiar şi la temperaturi  
de 4°C, Kiehl-RapiDes este indicat mai ales pentru curăţenia dezinfectantă a autocamioanelor 
frigorifice, mobiliar frigorific, frigidere, tejghele frigorifice etc.  Figurează în lista IHO a  
produselor dezinfectante. Pentru acest produs există o dovadă de compatibilitate pentru 
domeniul alimentar. Figurează în lista FiBL de prelucrare ecologică 2013. 
 
Domeniul de întrebuinţare 
Kiehl-RapiDés este indicat pentru curăţenia dezinfectantă a tuturor suprafeţelor rezistente  
la alcooli, cum ar fi mese de lucru, tejghele, faianţe, cârpătoare, maşini de prelucrare, cuţite, 
mese, mânere de uşi, autocamioane frigorifice, mobiliar frigorific, frigidere, tejghele frigorifice 
etc. din inox, sticlă, aluminiu, ceramică, mase plastice rezistente la alcooli etc. A nu se aplica  
pe sticlă acrilică, suprafeţe sensibile la alcoli sau suprafeţe lăcuite. 
 
Întrebuinţare 
Înainte de prima utilizare, verificaţi rezistenţa materialelor la un loc ascuns. Murdăriile grosiere 
de ulei, grăsimi şi proteină trebuie îndepărtate înainte de utilizare.  
 
În funcţie de domeniul de utilizare, aplicaţi duza de sprayat (fără aerosoli) sau duza de spumat. 
 
Curăţenia dezinfectantă: 
Umeziţi bine toate suprafeţele, aparatele şi obiectele cu produsul concentrat.  
A se păstra umiditatea în timpul acţiuni.Lăsaţi să se usuce sau uscaţi suprafeţele  
după timpul de acţiune cu o lavetă uscată.  
 
Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare  
conf. fişei tehnice, nu pot fi reclamate.  
 

Consum pe metru pătrat 
Curăţarea suprafeţelor/Curăţenia dezinfectantă: 7-50 ml 
 
Folosiţi cu precauţie produsele biocide. Înainte de întrebuinţare întotdeauna citiţi eticheta şi fişa tehnică 
de întrebuinţare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
6 x 750 ml flacoane de sprayat / carton Art.-Nr. j 35 04 47 
 

Curăţirea-
bucătăriei 
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 Kiehl-RapiDés 

Detergent dezinfectant lichid rapid  
 

 
Test de eficacitate conform Concentraţie Timp de 

acţiune 
Dozare  
necesară 

Eficacitate testată cu germeni 
lider 

EN 1276 (bactericid,  
cu contaminare) 

nediluat 1 minut 10 ml/m² Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. 
MRSA, Escherichia coli, 
Enterococcus hirae 

EN 1276 (Salmonele, 
Listerine, cu contaminare 
mărită) 

nediluat 1 minut 10 ml/m² Salmonella typhimurium, 
Listeria monocytogenes 

EN 1650 (levurocid,  
cu contaminare mărită) 

nediluat 1 minut 10 ml/m² Candida albicans 

EN 13697 (bactericid, 
levurocid cu contaminare 
mărită), la temperatura 
cameri şi 4°C)  

nediluat 
 

1 minut 
 
 

10 ml/m² Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. 
MRSA, Escherichia coli, 
Enterococcus hirae, Candida 
albicans 

EN 13697 (Salmonele, 
Listerine, cu contaminare 
mărită) 

nediluat 1 minut 10 ml/m² Salmonella typhimurium, 
Listeria monocytogenes 

DVV/RKI (limitat virucid*,  
cu contaminare) 

nediluat 30 secunde 7 ml/m² BVDV, Vaccinia-Virus 

DVV/RKI (Noroviruşi,  
fără contaminare) 

nediluat 5 minute 20 ml/m² Murines Norovirus 

DVV/RKI (Noroviruşi,  
cu contaminare) 

nediluat 15 minute 
 

50 ml/m² Murines Norovirus 

 
*conform recomandării RKI, fişă de sănătate publică 01-2004 / vezi şi www.iho-viruzidie-liste.de şi 

www.iho-desinfektionsmittelliste.de. 
 
 
Compoziţie 
100 g din produs conţine: 50 g Etanol 
Valoare pH (concentrat): ca. 7 
  

 

GHS 02, Atenţie (în concentrat);  
H226 Lichid şi vapori inflamabili. P210 A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei — 
Fumatul interzis. P403+P233 A se depozita într-un spaţiu bine ventilat. Păstraţi recipientul închis etanş. 
Conţine: Ethyl Alcohol (INCI). 
Produs nedestinat aplicaţiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1 ! 
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