
BUDENAT® INTENSE D 443
Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny

Zakres zastosowania

	Do dezynfekcji nawierzchni oraz posadzek podłogowych
 odpornych na działanie wody

	Szczególnie zalecany do obszarów o zaostrzonych rygo-
 rach higienicznych takich jak domy opieki, szkoły, przeds- 
 zkola i kuchnie oraz w przemyśle spożywczym

	Całokształt obszarów wilgotnych, sanitarnych, jak 
 również pływalnie

Skuteczność

	Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC),  
 wirusy z otoczką (ograniczone działanie wirusobójcze)

	Zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. 
 EN1276, EN1650, EN13697, EN14476

Zalety / właściwości produktu

	Do jednoczesnego mycia i dezynfekcji

	Małe ilości dozowanego środka
 
 Skuteczna dezynfekcja w krótkim czasie

	Skuteczny również w przypadku dużego obciążania biolo-
 gicznego

	Ujęty na niemieckich listach VAH* i IHO*
 
 Nie zawiera aldehydów

	Bez czwartorzędowych związków amonowych
 
 Szerokie spektrum działania

Dane techniczne
Wartość pH 10

Kolor produktu Bezbarwny lub jasnożółty 

Pojemność / rodzaj 1 l butelka 
10 l kanister



Sposób użycia i dozowanie
Najpierw usunąć z powierzchni większe zabrudzenia. Potem nawilżyć powierzchnię roztworem roboczym o odpowiednim stężeniu. 
Pozostawić do wyschnięcia lub spłukać po czasie kontaktu. Po dezynfekcji powierzchnie i wyposażenie mające kontakt z żywnością 
lub skórą spłukać wodą o jakości wody pitnej.

Zarazki docelowe Stężenie Czas kontaktu

Bakterie 1,5 % 5 min.

Drożdże 1,0 % 15 min.

Prątki gruźlicy (TBC) 1,0 %
60 min.; powierzchnię należy wstępnie 
umyć

Wirusy z otoczką (ograniczone działanie 
wirusobójcze)

2,0 % 15 min.

Szczegółowe zalecenia odnośnie zastosowania w przypadku specyficznych wymogów lub wystąpienia specyficznych zarazków pro-
simy konsultować ze współpracującym z Państwem menadżerem sprzedaży naszej firmy, poprzez nasz adres mailowy 
biuro.polska@buzil.de lub pod numerem telefonu +48 71 3766 031.

Ważne wskazówki
Produktów do dezynfekcji należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i 
informacje dotyczące produktu.
Unikać przeniknięcia do środowiska. Produkt do kanalizacji kierować w formie rozcieńczonej.
100 g zawiera: 7,5 g bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy.
Numer pozwolenia 6300/15

 Rekomendowana temperatura magazynowania:  5 °C – 25 °C
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Zwroty określające rodzaj zagrożenia
H314  Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H400  Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. 
H411  Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Wskazówki odnośnie bezpiecznego posługiwania się preparatem znajdują się w karcie charakterystyki.

*Wyjaśnienia skrótów

IHO
Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz (Związek przemysłowy „Higiena i Ochrona Nawierzchni”)
Niemiecki związek branżowy producentów środków czyszczących i dezynfekujących wydający m. i. listę przetestowanych według 
norm EN środków przeciwwirusowych oraz produktów przeznaczonych do zastosowania w przemyśle spożywczym. 

VAH
Verband für angewandte Hygiene (Stowarzyszenie Higieny Stosowanej)
Niepaństwowa niemiecka organizacja zajmująca się różnymi aspektami zarządzania higieną. Wydawana przez nią lista przetestowa-
nych środków dezynfekujących stanowi nieoficjalny krajowy standard decydujący m. i. o wyborze środków dla rutynowej dezynfek-
cji w miejscach publicznych. 

Numer artykułu:  
D443-0001
D443-0010

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków pa-
nujących w obiektach oraz cech materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogól-
ne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowią-
zany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy 
odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); 
pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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