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KARTA PRODUKTU 

DecaBAC S 

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji 

 

  

 

Zalety 
• Nie zawiera czwartorzędowych związków 

amoniowych (QAV) 
• Nie zawiera aldehydów i fenoli 
• Nie zawiera substancji zapachowych i barwników 
• Kompleksowe działanie w zaledwie 30 sekund 
• Wysoka skuteczność prątkobójcza przy dużym 

obciążeniu białkowym 

 
• Ograniczone działanie wirusobójcze PLUS (dotyczy 

również adenowirusów, norowirusów, rotawirusów) 
• Nie reaguje z większością rodzajów czyszczonych 

powierzchni 
• Nie pozostawia smug po czyszczeniu 
• Wydajny 
• Można nim również nasączać chusteczki DecaWIPES 

DRY 

 
 

VAH 

IHO 

 

              Zakres zastosowania 
• Gotowy preparat na bazie alkoholu, przeznaczony do 

szybkiej dezynfekcji niewielkich powierzchni oraz 
produktów medycznych, do  czyszczenia których mogą 
być stosowane środki zawierające alkohol.   
 

DecaBAC S to gotowe, nie zawierające aldehydów, fenoli oraz 
czwartorzędowych związków amoniowych (QAV) preparaty, 
przeznaczone do szybkiej dezynfekcji niewielkich powierzchni 
(zwłaszcza miejsc trudnodostępnych) oraz produktów medycznych, 
do czyszczenia których mogą być stosowane środki zawierające 
alkohol. Innowacyjna forma aplikacji – aerozol w spreju (DecaBAC A) 
– jest gwarancją łatwej obsługi i nieskomplikowanego nanoszenia na 

dezynfekowane powierzchnie. Uwaga: nie nadaje się do czyszczenia 
szkła akrylowego! 
 

Skład 
100 g preparatu zawiera: 37,0 g 1-propanolu, 24,0 g etanolu 

       Wskazówki dotyczące stosowania 
W celu zdezynfekowania powierzchni, należy zwilżyć ściereczkę i 
przetrzeć nią dezynfekowany obszar; można również nałożyć 
preparat bezpośrednio na poddawaną dezynfekcji powierzchnię. 

W celu dezynfekcji za pomocą aerozolu, należy spryskać powierzchnię 
lub przedmioty poddawane dezynfekcji, po czym wytrzeć ściereczką. 
Należy zwrócić uwagę, aby dezynfekowane powierzchnie były 
całkowicie zwilżone preparatem. Następnie należy pozostawić preparat 
na dezynfekowanym obszarze przez zalecany czas. 

Nie nadaje się do zmywania powierzchni wrażliwych na alkohol 
(np. szkła akrylowego). Roztwór do dezynfekcji może być stosowany 
wyłącznie do nasączania chusteczek kompatybilnych z roztworem, tzn. 
materiały z których wykonane są ściereczki oraz czas działania muszą 
być zgodne z wymogami EN 1661

 

 

 

otoczkowe i bezotoczkowe**  

Skuteczny przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym** RKI/DVV   
 

  

Skuteczny przeciwko norowirusom (MNV) EN 14476 niskie obciążenie   
 

 

Skuteczny przeciwko adenowirusom EN 14476 wysokie obciążenie 
 

 
  

Skuteczny przeciwko rotawirusom EN 14476 wysokie obciążenie 
 

 
  

* włącznie z testami w fazie 2/etap 1 i fazie 2/ etap 2 (ilościowe zawiesinowe metody określania działania bakteriobójczego i praktyczne metody badań) 

** zgodnie z RKI/DVV, testy skuteczności przeciwko wirusom BVDV i Vaccinia virus (wirus krowianki) – szczep Elstree, pozwalają na zastosowanie wyników testów do wszystkich innych wirusów otoczkowych, w tym wirusów: 
HIV, HBV, HCV 

 
Strona 1 z 2 – wersja 11/2020 – 05.11.2020 

Skuteczność i metody badania Obciążenie 30 s 1 min 2 min 

Bakterie i grzyby 

Działanie bakteriobójcze EN 13727 wysokie obciążenie 
 

 
  

Działanie drożdżakobójcze EN 13624 wysokie obciążenie 
 

 
  

Zalecane zastosowanie – dezynfekcja powierzchni (działanie 

bakteriobójcze, drożdżakobójcze)* 

 
VAH/EN 16615 

 
wysokie obciążenie 

   
 

Działanie bakteriobójcze – artykuły spożywcze, 

przemysł, gospodarstwa domowe, miejsca użytku 

publicznego 

 
EN 1276 

 
wysokie obciążenie 

  
 

 

Działanie drożdżakobójcze – artykuły spożywcze, 

przemysł, gospodarstwa domowe, miejsca użytku 

publicznego 

 
EN 1650 

 
wysokie obciążenie 

  
 

 

Działanie prątkobójcze (M. terrae) EN 14348 wysokie obciążenie   
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KARTA PRODUKTU 

DecaBAC S 

Preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
  
 
 

 
Pozostałe wskazówki 

Opakowanie należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
dopiero po całkowitym opróżnieniu. Resztki środka zutylizować, 
przestrzegając zaleceń dla kodu odpadu – EAK 07 06 99. 

 

Produkt ten jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Dalsze 
informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji 
niebezpiecznej lub na etykiecie produktu. 

  

Zachować ostrożność przy pracy ze środkiem dezynfekującym. Przed 
użyciem należy zawsze zapoznać się z etykietą i informacjami o 
produkcie. 

DecaBAC S – numer BAuA: N-74252 

Numer HPN: 54.99.02.0002 

  

Odczyn pH: < 10 
0     1     2     3     4     5     6     7     8     9   10  11  12  13  14 

 
 Dostępny jako 
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Zestawienie informacji na temat produktu znajduje się na stronie www.purades.de. Henry Kruse sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, 

ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce, Tel. +48 71 33 45 200, E- mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: kruse@kruse.pl. 
Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 9:00 – 16:00): + 48 71 33 45 200, 998 Państwowa 
Straż Pożarna,112 telefon alarmowy 

Pojemnik Pojemność Nr art. Liczba sztuk w 

kartonie 

butelka z 
rozpylaczem 

750 ml Pura100 12 

butelka z 
rozpylaczem 

1000 ml Pura101 8 

kanister 5 l Pura102  

kanister 10 l Pura103  

sprej 400 ml Pura104 18 

50°C 

0°C 

kwaśny obojętny zasadowy 

  VAH 
 

  IHO 
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