
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis a použití výrobku: 
Ubrousky jsou umístěny v dózách se speciálním uzávěrem, který zamezuje vysychání. Dezinfekční roztok 
je alkoholický, ubrousky jsou určeny pro rychlou dezinfekci malých ploch, předmětů i rukou. Výrobek je 
v ČR registrován jako biocidní přípravek pro profesionální použití.  
Upozornění: žádné alkoholové dezinfekční prostředky včetně ubrousků nejsou vhodné na otírání plexiskla, 
kůže a koženky, protože způsobují vysychání a při dlouhodobém používání tak mohou v těchto materiálech 
vznikat povrchové praskliny. Toto se týká i výrobků D-wipes Q. V našem sortimentu najdete řadu 
bezalkoholových dezinfekčních ubrousků vhodných na citlivé povrchy. 

 
Spektrum účinnosti: 
Baktericidní podle ČSN EN 13727+A2 za 60 s. 
Fungicidní a levurocidní podle ČSN EN 13624 za 60 s. 
Virucidní podle ČSN EN 14476+A2:2020 na obalené viry, Norovirus, Rotavirus a Adenovirus za 2 min.  
Výrobek rovněž splňuje požadavky normy ČSN EN 16615 pro baktericidní a levurocidní účinnost a normy 
ČSN EN 14348 pro tuberkulocidní účinnost.  
Všechny testy účinnosti byly provedeny v českých akreditovaných laboratořích v r. 2021. 
 
Účinné látky v g na 100 g roztoku:  
Alkoholy >70,0, chlorhexidin < 1,0, peroxid vodíku < 1,0, voda < 28,0. 
Balení D-Wipes Q 700 obsahuje 700 trhacích ubrousků o rozměru 200 x 200 mm, čistá váha dezinfekčního 
roztoku 2378 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 4,4 g, z toho připadá 3,4 g na dezinfekční roztok a 1 g na 
netkanou textilii. 
Balení D-Wipes Q 160 obsahuje 160 trhacích ubrousků o rozměru 180 x 135 mm, čistá váha dezinfekčního 
roztoku 334 g, 1 zvlhčený ubrousek váží 2,6 g, z toho připadá 2,1 g na dezinfekční roztok a 0,5 g na 
netkanou textilii. 

 
 
Odkaz na web: https://medivet-international.eu/index.php?route=product/category&path=59_103_107 

 
 

zvlhčené dezinfekční ubrousky z netkané textilie 
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