
 

 
Kiehl-RapiDés 

Kiire toimega desinfitseeriv puhastusaine 

Omadused 

Kasutusvalmis desinfitseeriv puhastusaine erinevatele pindadele, samaaegselt puhastab ja 
desinfitseerib. Kiire toimega, turvaline, mikrobioloogiliselt efektiivne ja lühikese kuivamisajaga. 
Pärast kuivamist võib värskelt desinfitseeritud pindu koheselt kasutada. Ei vaja loputamist. 
Vastavalt EN 1276, EN 1650 ja EN 13697 on toode efektiivne bakterite, pärmseente ja viiruste 
vastu. Kiehl RapiDes ei sisalda aldehüüde, värvi- ega lõhnaaineid.Samuti on Kiehl-RapiDés 
efektiivne probleemsete bakterite vastu toiduainetetööstustes - salmonella, listeeria, EHEC, 
MRSA.  Kuna Kiehl-RapiDés on efektiivne bakterite ja pärmseente vastu isegi madalal 
temperatuuril  (4 °C), siis sobib see desinfitseerivaks puhastamiseks ka külmikveokitel, 
külmutusseadmetel, külmikutes, külmlettidel jne. Toode on sertifitseeritud turvalisks 
kasutamiseks toidu valmistamisega seotud pindadel ja ruumides. 
 
 

Kasutamine 

Samaaegselt puhastavate ja desinfitseerivate omadustega kõikidele alkoholi taluvatele 
pindadele. Ei sobi akrüülklaasile, lakitud pindadele ega alkoholi mitte taluvatele pindadele.  
 

Juhend 

Palun testige väikesel mittenähtaval alal enne esimest kasutamist. Esmalt eemalda tugevalt 
kinnitunud, õli- ning albumiiniplekid. 
 
Desinfitseeriv puhastus: 

Pihusta pindadele lahjendamata, seadmetele või esemetele ning hoia  
toimeajal niiskena. Lase ära kuivada või pühi ühekordse  
koristusrätikuga pärast lühikest toimeaega. 
 
Kiehl ei vastuta toote ebaõigest kasutamisest või pinnale  
kandmisest tingitud kahjude eest. 
 

Suurköökide 
koristus 
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Kulu ruutmeetri kohta 
Desinfitseeriv puhastus 7–50 ml 

 
Kasutage biotsiide ohutult. Alati enne kasutamist läbi lugeda etikett ja tooteinformatsioon. 

 

 

 

 

 

Pakend 

6 x 750 ml pihustuspudelid Art.-Nr. j 35 04 47 
 



 

 

 Kiehl-RapiDés 

Kiire toimega desinfitseeriv puhastusaine 
 

 
Doseerimissoovitused pindade desinfitseerimiseks tervishoiuasutustes 

Testi meetod Toimespekter Orgaaniline 
koormus 

Doseerimine Kokkupuuteaeg Mikroorganismide 
test  

Pindade 
desinfitseerimine ilma 
mehaanikata – 
soovitus vastavalt 
VAH sertifikaadile 

bakteritsiidne / 
pärmseente 
vastane 

suur lahjend
amata 
 

10 ml/m2 5 min Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Candida albicans 

Doseerimissoovitused toiduainetetööstuse pindade desinfitseerimiseks 

Testi meetod Toimespekter Orgaaniline 
koormus 

Doseerimine Kokkupuuteaeg Mikroorganismide 
test  

EN 13697 
Pindade 
desinfitseerimine ilma 
mehaanikata 

bakteritsiidne / 
pärmseente 
vastane 
 
(at 20 °C and  
at 4 °C) 

suur lahjend
amata 
 

10 
ml/m2 

1 min Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 
aeruginosa, 
Candida albicans 

Täiendavad testid 

Testi meetod Toimespekter Orgaaniline 
koormus 

Doseerimine Kokkupuute
aeg 

Mikroorganismide 
test  

Meditsiini valdkond 

EN 13727 
Immersiooni meetod 
Kvantitatiivne 
suspensiooni test 

bakteritsiidne 
(incl. salmonella 
and listeria) 

suur lahjend
amata 
 

10 ml/m2 1 min Staphylococcus 
aureus inkl. MRSA, 
Enterococcus hirae, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas 

aeruginosa 
Salmonella 
Typhimurium, 
Listeria 
monocytogenes 

EN 1650 

Immersiooni meetod 
Kvantitatiivne 
suspensiooni test 

pärmseente 
vastane 

suur lahjend
amata 
 

10 ml/m2 1 min Candida albicans 

Virutsiidne aktiivsus 

DVV / RKI 
Kvantitatiivne 
suspensiooni test 
virutsiidne aktiivsus 

virutsiidse 
ümbrisega 
viiruste vastu 

suur lahjend
amata 
 

7 ml/m2 30 sek BVDV (Surrogat für 
HCV), Vacciniavirus 

DVV / RKI 
Kvantitatiivne 
suspensiooni test 
virutsiidne aktiivsus 
 
 

siehe Prüfkeim ilma lahjend
amata 
 

20 ml/m2 5 min Murines Norovirus 

koos lahjend
amata 

 

50 ml/m2 15 min  

* Palun vaata ka  www.iho-viruzidie-liste.de ja www.iho-desinfektionsmittelliste.de. 

 

Koostis 
100 g sisaldab: 50 g etanool 
pH (kontsentraat): u. 7 

 

GHS 02, Hoiatus (kontsentraat);  
H226 Tuleohtlik vedelik ja aur. P210 Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, 
leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida 
mahuti tihedalt suletuna.  
Sisaldab: Ethyl Alcohol (INCI).   
Mitte jaekaubanduse toode vastavalt 1999/44/EÜ Art. 1! 
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