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CYNDOSAN

Reinigings- en desinfectiemiddel

Toelatingsnummer 12270-N

KIEMDODENDE WERKING:

Blad 1-2

De kiemdodende werking van CYNDOSAN berust op het denatureren van micro-organismen, waarbij het
product zelf niet wordt verbruikt. CYNDOSAN laat een uiterst dunne, sterk geconcentreerde film achter
op de behandelde oppervlakken, apparatuur en gebruiksvoorwerpen.
Er blijft een mono-moleculaire laag achter, die voor een goed residueel effect zorgdraagt, waardoor
gedurende enige tijd een laag kiemgetal behouden wordt. Oplossingen van CYNDOSAN doden een grote
verscheidenheid van micro-organismen. Indien deze niet worden weggespoeld en op het oppervlak
blijven, wordt de verdere groei tot staan gebracht.

Toepassingsgebied
CYNDOSAN is een kleurloze vloeistof op basis van quaternaire ammonium chlorides. De gespecialiseerde
samenstelling waarborgt een snelle en effectieve vernietiging van gram-positieve en gram-negatieve
bacteriën en gisten.
CYNDOSAN is een officieel door het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
toegelaten reinigings- en ontsmettingsmiddel, met het toelatingsnummer 12270-N.
CYNDOSAN wordt aangeboden voor gebruik in o.a. voedingsmiddelenindustrie, dranken- en zuivelfabrieken, scholen, restaurants, kantoren en ziekenhuizen.
CYNDOSAN is een belangrijk middel voor ontsmetting en bacteriostase en effectief tegen bacteriënsoorten, zoals: - Diverse coccen, gram-positief, bolvormig; - Bacterium, gram-positief, staafvormig; - Bacillus,
gram-positief, staafvormig; - Enterobacter, gram-negatief, staafvormig; - Pseudomonas, gram-negatief,
staafvormig, en gisten, zoals: Candida Albicans.

Bijzondere eigenschappen
CYNDOSAN heeft 3 belangrijke pluspunten:
-bacteriostatische werking, na desinfectie,
-het bestrijden van kwalijke geuren door vernietiging van geurproducerende bacteriën bij het ontstaan
daarvan,
-laat zelf geen geur achter

Toepassing
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van:
-bacteriën en gisten op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard; echter
met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij;
-bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten alsmede Trichophyton interdigitale in
ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.
Het middel is werkzaam tegen een aantal bacteriën en gisten. In vitro is het tevens werkzaam tegen
Trichophyton interdigitale.
De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen. Een daarbij eventueel gebruikt
reinigingsmiddel vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollige vloeistof verwijderen.
Indien behandelde oppervlakken of materialen met eet- en drinkwaren in contact kunnen komen is na de
inwerkingstijd grondig naspoelen met schoon water vereist.
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Minimale inwerkingstijd 5 minuten.
Voor gebruik op plaatsen waar eet- en drinkwaren worden bereid, behandeld of bewaard en voor
algemeen gebruik is de gebruiksconcentratie 8 ml per liter water.
Voor gebruik in het ziekenhuis wordt het middel uitsluitend aanbevolen voor het behandelen van:
Gebruiks-

1

Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair)
Toepassingsgebied
met uitzondering van tbc-afdelingen

Gebruiksverdunning

Mininale inwerkingstijd

8 ml/liter

5 minuten

2

Isolettes

8 ml/liter

5 minuten

3

Oppervlakken en apparatuur in keukens

8 ml/liter

5 minuten

4

Toiletten en overig sanitair

8 ml/liter

5 minuten

5

Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere

8 ml/liter

5 minuten

delicate medische instrumenten):
uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie

Attentie
-CYNDOSAN wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.
-Gebruik van CYNDOSAN kan leiden tot selectie van bacteriestammen, die resistent zijn tegen dit middel.
-CYNDOSAN is giftig voor vissen en andere waterorganismen; voorkom verontreiniging van oppervlaktewater.
-Oppervlakken die in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren moeten na ontsmetting goed worden
nagespoeld met leidingwater
Verpakking

Doos à 2 x 5 kg

Veiligheid
De veiligheidsinformatie van dit product staat vermeld in het veiligheidsinformatieblad (MSDS).
Zorg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen altijd voor persoonlijke beschermingsmiddelen.

Eigenschappen
Fysisch aspect
pH 5% oplossing
Biologische afbreekbaarheid
Geur
Oplosbaarheid in water

:
:
:
:
:

kleurloze vloeistof
8,5
90% -28d (OECD 301A)
producteigen
volledig

* Uitsluitend voor gebruik door professionele gebruikers.
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