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Transporto priemonių dezinfekcija naudojant dezinfektantą  
Sanosil Super 25AG 

 

Epidemijų atveju geografinės teritorijos uždaromos karantinui. Priklausomai nuo pavojaus 
lygio, atliekama privaloma visų transporto priemonių, ypač tų, kurios išvyksta iš užkrėstos 
teritorijos priemonių dezinfekcija. Dezinfekcijos tikslas – sunaikinti pavojingus 
mikroorganizmus, kurie gali užkrėsti dar neužkrėstas teritorijas. 

Šiam tikslui idealiai tinka Sanosil Super 25AG dezinfekantas, kuriuo galima lengvai ir 

saugiai dezinfekuoti transporto priemonių paviršius.  
Sanosil® dezinfektantas patikimai efektyvus net esant palyginti žemai temperatūrai (0-15° 
C),  prie kurios kitos dezinfekcijos priemonės tampa neefektyviomis.  

 
Sanosil SUPER 25AG Produkto Aprašymas 
  
Sanosil Super 25AG efektyvus, plataus pritaikymo dezinfekantas (3% Sanosil Super 25 
Ag koncentrato tirpalas, pagaminamas į 1 litrą vandens įpilant 30 ml Sanosil Super 25Ag 
koncentrato), kurio pagrindas vandenilio peroksidas ir  sidabras. Šią dezinfekcijos priemonę 
labai paprasta ir lengva naudoti.  
• Dezinfektantas efektyviai naikina gram pozityvias bakterijas, gram negatyvias bakterijas, 
sporas, virusus, pelėsius, grybus, mieles. Dezinfektanto efektyvumas patikrintas daugybe 
testų.  
• Sanosil Super 25 Ag nekenkia palinkai, jis neturi toksinių savybių, jokio kvapo ir skonio.  
• Sanosil Super 25 Ag nedirgina odos ir nesukelia alergijos.  
• Sanosil Super 25 Ag neturi kancerogeninių ir mutageninių savybių.  
• Sanosil Super 25 Ag praktiškai 100% degraduoja.  
 

Sanosil Super 25 Ag  efektyvus prieš daugelį mikroorganizmų, virusų, pelėsių ir grybų, 

tame tarpe: snukio - nagų  ligos,  paukščių gripo sukėlėjus - virusus H5N1, H5, H7, H9. 
 

Sanosil Super 25  Ag nekenksmingas palinkai, nenuodingas, nekenkia sveikatai, neturi 

kvapo ir skonio, nesukelia alergijų, nedirgina odos.   
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Panaudojimas esant mikrobiologiniam 
užkrėtimui: 
  
Bendroji dalis:  
Kruopštus transporto priemonės nuplovimas padidina po to 
atliekamos dezinfekcijos patikimumą, nes užkratas labai dažnai 
slepiasi po purvu ir nešvarumais, kurie dengia transporto 
priemonės paviršius.  

 
 

 
Dezinfekcijos Procedūra:  
• Preliminarus plovimas: 

Visų pirma nuplaunamas kėbulas, rėmas, padangos, ratai. Plovimui naudojama aukšto 
slėgio įranga, plovimo priemonės. Transporto priemonė turi šiek tiek pavažiuoti į priekį, kad 
būtų galima gerai nuplauti ratus.  Būtina visiškai  nuplauti plovimo priemones.  

 
Dezinfekcija naudojant Sanosil Super 25 AG  (paruoštus 
dezinfekcijai tirpalus) 
Visi švarūs paviršiai nupurškiami dezinfekcijos priemone (įskaitant padangas, vairuotojo 
kabinos grindis).  
 
Dozavimas: 100 - 200 ml/m2. 
 
Ekspozicijos laikas: min. 30 minučių arba iki kol paviršiai išdžiūs. 
 
Dezinfekcijos priemonės nuplovimas nereikalingas. 
 

 
Įranga 
 
Dezinfekcijai naudojant išpurškimo įrenginius, reikia įsitikinti, kad visos šio įrenginio dalys 
yra atsparios vandenilio peroksido tirpalui. Kad išvengti problemų, mes rekomenduojame 
naudoti Sanosil įrenginius. 

  
  Turbofogger    Easy Fog      SanoSpray 1500       Sanospray 5000 
                (1.5 Litro)         (5 - 8 Litrai) 
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Saugojimo instrukcijos / Saugumo priemonės 
Saugumo frazės: 
• S 1/2 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. 
• S 25 vengti kontakto su akimis. 

Veiksmai,  apdorojimas nelaimingo atsitikimo atveju  
 

 Griežtai laikytis instrukcijų, nurodytų ant originalių konteinerių etikečių 
 Nežiūrint į tai, kad produktas nėra toksiškas, neatskiestas Sanosil Super 25  

gali  sukelti korozijos efektą ant odos, gleivinių, kvėpavimo takuose ir ypač 
pavojingas akims 

 

Stiprus oksidatorius 
Gali pažeisti akis ir nudeginti odą 
Ištekėjęs oksidatorius gali skatinti degiųjų medžiagų 
degumą 
 

 Apsauginiai akiniai  būtinai dėvimi visais atvejais, kai naudojamas Sanosil Super 
25 Ag 

 Rekomenduojama mūvėti gumines pirštines (nuplaukite jas po panaudojimo) 
 Dezinfektantui patekus į akis, jas nedelsiant gausiai išplaukite vandeniu 
 Prarijus Sanosil Super 25, nedelsiant gerkite didelius gurkšnius šilto vandens 
 Abiem atvejais reikia būtina kreiptis į gydytoją  

 Turėkite voneles akims ir saugų dušą, jeigu įmanoma. Įsitikinkite, kad yra 
pakankama ventiliacija, galinti pašalinti atsiradusius peroksido garus 

 Išpiltas Sanosil Super 25 Ag turi būti nedelsiant nuplautas gausiu kiekiu vandens. 
Ištekėjęs Sanosil Super 25 Ag  nepavojingas nuotekų sistemoms ir gruntiniam 
vandeniui 

 Turėti vandentiekio žarnas ugnies pavojui likviduoti ir ištekėjimams nuplauti 
 Naudoti priemones ir konteinerius su veikiančiu apsauginiu slėgiminiu vožtuvu 
 Naudokite švarias transporto priemones ir įrenginius, venkite degiųjų medžiagų.  

 Ištuštinkite visus indus ir įrengimus po panaudojimo. Išplaukite juos vandeniu 
 Neužterškite produktą. Niekada nepilkite atgal į originalius konteinerius nepanaudotų 

dezinfektanto porcijų. Atskieskite likučius dideliu vandens kiekiu ir nuplaukite. 

 Nedelsiant nuplaukite išsipylimus, išplaukite apipiltus rūbus, neleisdami jiems išdžiūti 
iki plovimo 

 
Veiklioji medžiaga (naudojant 3%  Sanosil Super 25 AG tirpalą: 
1.5% Vandenilio peroksido (H2O2 );  
 

Mūsų operacinės instrukcijos  žodžiu ir raštu remiasi plačiais tyrimais.  Mūsų rekomendacijos remiasi esamu žinių ir pažinimo 
lygiu, bet mūsų neįpareigoja, kadangi vartojimas ir saugojimas yra už mūsų tiesioginės kontrolės ribų. Gaminių ir jų 
komponentų savybių aprašymas neapima jokios atsakomybės už galimą žalą. Taikomos įprastinės mūsų tiekimo ir 
apmokėjimo sąlygos. 

 

 




