
 

 Kiehl-AciDés-plus 

Flytende desinfeksjonsrengjøring for sanitær 
og bassengområder 
 
Egenskaper 
Syrebasert rengjøringsmiddel for rengjøring og desinfeksjon av alt syrefast materiale.  
Kiehl-AciDés-plus fjerner vanskelige kalkavleiringer og såpeskum. Selv når det brukes  
med en lav konsentrasjon, gir det hurtigvirkende desinfeksjonsmiddelet utmerkede  
rengjørings resultater. Effektiv mot bakterier, gjær, sopp hudinfeksjoner og vorter. 
Sertifisert av VAH (German Association for Applied Hygiene). 
 

Bruksområder 
Egnet til bruk på alle syrefaste og vannavstøtende overflater og gjenstander i 
svømmebassenger, sanitære områder og andre våtområder, som for eksempel  
keramiske vegg-og gulvfliser. Tilstøtende flater eller gjenstander må beskyttes.  
Ikke egnet for forkrommet eller massiv messing, emalje, gjenstander laget av  
syntetisk materiale, anodisert aluminium eller flater laget av syrefølsomme, naturlige  
eller kunstig sten. 
 

Bruksanvisning 
Vennligst test på et lite synlig område før første påføring for å undersøke om  
materialet er syrebestandig. Ved desinfeksjonsrengjøring, må overflaten være  
fullstendig fuktet (eksempelvis 10 ml / m²) og fjern vanskelige flekker først.  
 
Mopping / Desinfeksjon:  
Fortynning, se tabell. 
 
 
Maskinrengjøring / Desinfeksjon:  
Fortynn 200-400 ml i 10 liter kaldt vann. 
 
 
Skumrengjøring / Desinfeksjon:  
Fyll beholderen og fortynn 1:1 med kaldt vann. Juster dysen til 10%.  
Påfør skum på overflaten. Etter 10 minutter, skyll grundig med vann. 

Forbruk per kvadratmeter 
Mopping:  0.8–1.5 ml 
Maskinrengjøring:  2 ml 
Skumrengjøring:  25 ml 
 
 
 
 
 
Forpakning 
200 liters fat Art. Nr. j 40 22 72 
10 liters kanne Art. Nr. j 40 22 10 
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 Kiehl-AciDés-plus 

Flytende desinfeksjonsrengjøring for sanitær 
og bassengområder 
 
 
Test kriterie Konsentrasjon Kontakt tid Effektiv mot  

VAH/DGHM 9.1 
(bakteriedrepende, 
gjæringsaktivitet, rene forhold) 

1% (100 ml i  
10 liter vann) 

5 minutter Staphylococcus aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa, Proteus mirabilis, Candida 
albicans 

EN 1040 (bakteriedrepende),  
EN 1276 (bakteriedrepende, rene 
forhold)  

1% (100 ml i  
10 liter vann) 

5 minutter Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus inkl. MRSA, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae 

EN 1275 (gjæringsaktivitet),  
EN 1650 (gjæringsaktivitet,  
rene forhold) 

0,25% (25 ml i 
10 liter vann) 

5 minutter Candida albicans 

EN 13697 (bakteriedrepende, 
gjæringsaktivitet, skitne forhold)  
      

2% (200 ml i  
10 liter vann) 

15 minutter Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus inkl. MRSA, 
Escherichia coli, Enterococcus hirae, 
Candida albicans      

1% (100 ml i  
10 liter vann) 

30 minutter 

VAH/DGHM 14.1 
(bakteriedrepende, 
gjæringsaktivitet, rene forhold) 
      
      

2% (200 ml i  
10 liter vann) 

15 minutter Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Proteus mirabilis, 
Candida albicans 
      
      

1.5% (150 ml i 
10 liter vann) 

30 minutter 

1% (100 ml i  
10 liter vann) 

60 minutter 

VAH/DGHM 14.1 (sopp 
hudinfeksjoner, rene forhold) 

4% (400 ml i  
10 liter vann) 

60 minutter Trichophyton mentagrophytes 

DVV/RKI-annbefaling (vanlig 
vortevirus, rene forhold) 

1% (100 ml  i 
10 liter vann) 

15 minutter Polyomaviruse 

 
Kiehl påtar seg intet ansvar eller ansvar for skader som oppstår som følge av feil bruk eller  
anvendelse av produktet. 

 
Innhold (i henhold til 648/2004/EC) 
100 g inneholder: 7 g didecylortoftalater dimetyl salmiakk 
Andre ingredienser: Ikke-ioniske tensider <5%, uorganiske og organiske syrer, vannløselige  
løsemidler, korrosjonsinhibitorer, fargestoffer, dufter (kumarin). 
pH-verdi (konsentrat): ca. 0,5                                               pH-verdi (klar-til-bruk løsning): ca. 2 
 

 
GHS, Fare (i konsentrert form); 
H314 Forårsaker alvorlige hudforbrenninger og øyenskade. P262 Ikke la produktet komme i øyne, på 
huden eller på tøy. P281 Bruk personlig verneutstyr etter behov. P305/351/338 HVIS PRODUKTET 
KOMMER I ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser hvis de er tilstede og  
det er lett å fjerne dem. Fortsett å skylle. P308/313 HVIS utsatt eller bekymret: ta kontakt med lege. 
Inneholder: Phosphoric Acid (INCI).  

Ikke forbrukerprodukt i henhold til 1999/44/EF Art. 1. Kun til profesjonelt bruk. 
Desinfeksjonsmiddel: Før bruk. Les alltid produktinformasjon og sikkerhetsdatablad.  
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