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GLOBACID®SF 
 
AMIINIBAASILINE PUHASTUS- JA DESINFITSEERIMISVAHEND 
kontsentraat 
 
Globacid®SF kasutatakse erinevast materjalist kõikide veepesu taluvate pindade puhastamiseks ja 
desinfitseerimiseks. Näiteks: uksed, aknalauad, kapid, põrandad, seinad, voodiääred, köögiinventar, lülitid jms. 
 
 
TOOTE OMADUSED   

• kuluefektiivne 
• laia toimespektriga 
• aldehüüdivaba 
• väga hea puhastusvõimega 
• materjalisõbralik (metall, plastik, plexi) 
• neutraalse lõhnaga 
• sobiv koristusmasinatele 
 

 
KASUTAMINE 
Kontsentraadist ja puhtast veest valmistatakse töölahus vastavalt toimeajale (vt tabel). Töölahuse 
valmistamiseks ja puhastusomaduste paremaks saavutamiseks, kasutada jahedat kuni toasooja vett. Pärast 
toimeaja möödumist, loputada toiduga kokkupuutuvad pinnad. 
 
NB! Vältida kokkupuudet aldehüüdibaasiliste toodetega! Sellest tulenevalt tuleb eelnevalt pinnad ja 
instrumendid aldehüüdi jääkidest puhastada.  
 
 
TÖÖLAHUSE KONTSENTRATSIOON JA TOIMEAJAD 

Ülddesinfektsioon, eelnevalt puhastatud pinnad 0,25% 2,5ml/l 5 min 
Haigusjuhtumid, mustad tingimused 1,25% 12,5ml/l 15 min 
Bakteritsiidne ja pärmseentevastane toime puhastuslappidega 1% 10ml/l 1min 

 
 
MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER 

MIKROORGANISM TINGIMUS KONTSENTRATSIOON TOIMEAEG 

Acinetobacter baumannii 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Bacillus cereus 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Campylobacter spp. 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 
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Clostridium spp. 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Enterobacter aerogenes 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Enterococcus faecalis 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Enterococcus hirae 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Escherichia coli 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Klebsiella pneumoniae 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Listeria spp. 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Mycoplasma hyopneumoniae 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Pseudomonas aeruginosa 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Salmonella spp. 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Shigella dysenterriae 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Staphylococcus spp. (sh MRSA) 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Streptococcus spp. 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Vibrio cholerae 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
mustad tingimused 2% 5 minutit 

Mycobacterium terrae puhtad tingimused 0,25% 15 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 

Candida albicans puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 0,2% 15 minutit 

Trichophyton mentagrophytes puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 0,2% 15 minutit 

HBV/HCV, HIV puhtad tingimused 0,25% 5 minutit 
Herpes simplex puhtad tingimused 0,25% 5 minutit 
Vaccinia viirus puhtad tingimused 0,25% 5 minutit 

Influenza viirused 
puhtad tingimused 0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 

Koroonaviirused 
puhtad tingimused 0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 

Adenoviirus 
puhtad tingimused  0,25% 5 minutit 
mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
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Noroviirus mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
Polioviirus mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
Polüoomaviirus mustad tingimused 1,25% 15 minutit 
Rotaviirus mustad tingimused 1,25% 15 minutit 

 
 
VASTAVUS STANDARDITELE 
EN 1276, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 16615 
 
TEISED TESTMEETODID 
DVG, DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP 
 
 
SÄILITAMINE 
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-30°C, mitte hoida 
otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist. 
 
 
UTILISEERIMINE 
Töölahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Pakendi utiliseerimiseks, 
loputada pakendi sisu veega. 
 
 
ETTEVAATUST! 
Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Võib põhjustada hingamisteede 
ärritust. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist 
pesta hoolega. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille. ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. 
MITTE kutsuda esile oksendamist. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata 
seljast võtta. Loputada nahka veega või loputada duši all. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti 
jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. 
Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Sisu/mahuti kõrvaldada 
asukohajärgses eriomaste jäätmete kogumiskohas. 

 
 
 
 

 
KOOSTIS 
100g toodet sisaldab aktiivseid toimeaineid: kvaternaarsed ammooniumühendid 6g, amiin 5,5g 
 
pH 10-11 
 
Biotsiidi reg.nr: 0778/11 
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PAKENDID 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kasutage desinfitseerimisvahendeid ohutult. Enne kasutamist lugege kindlasti läbi etikett ja tooteteave. 


