
GECOMBINEERD REINIGINGS 

EN DESINFECTIEVLOEISTOF 

Praktisan 

VERPAKKING:  5 liter 

EIGENSCHAPPEN: 

Praktisan is een geconcentreerd reinigings en desinfectievloeistof. Werkzame 

stof: Dicyldimethylalammoniumchloride .  
Gehalte : 46 g/l. Toxiologische groepen: Kwarternaire 

ammoniumverbinding. Uiterste gebruiksdatum 15 jaar na levering.  
Aard van het preparaat: vloeistof. 

Toelatingsnummer 12961N 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT: 

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel terbestrijding van bacteriën 

(exclusief microbacteriën en bacterie sporen) en gisten op: 

1. Oppervlakken welke in contact komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen

hiervoor echter, met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij. 

2. Oppervlakten in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen.

GEBRUIKSAANWIJZING: 

Het middel is bestemd voor de gecombineerde reiniging en desinfectie van oppervlakken, apparatuur en 
gebruiksvoorwerpen. Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een 

geschikt reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon 

water. Overtollig water verwijderen. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen kunnen met dit 
gecombineerde reinigings- en desinfectiemiddel in 1 gang worden behandeld. 

Bij het desinfecteren zoveel vloeistof gebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerktijd nat blijven. 
Minimale inwerktijd 5 minuten. Behandelde oppervlakken of materialen die met eet- en drinkwaren en 

de grondstoffen hiervoor in contact komen dienen na de inwerktijd grondig met schoon water te worden 
nagespoeld. 



TOEPASSINGSGEBIEDEN EN DOSERINGEN: 

1. Oppervlakken, apparatuur en materialen welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en

grondstoffen gebruiksconcentratie: 1% (10 ml. Per liter water). 

2. Vloeren, wanden, meubilair e.d. gebruiksconcentratie: 1% (10 ml. per liter water).

3. Voor gebruik in ziekenhuizen en overige instellingen voor de gezondheidszorg wordt het middel

uitsluitend aanbevolen voor de volgende toepassingen: 

- Oppervlakken (wanden, vloeren en meubilair) met uitzondering van TBC-afdelingen. 

  Gebruiksverdunning 1:100 

- Toiletten en overige sanitair. Gebruiksverdunning 1:100 

- Isolettes, oppervlakken en apparatuur in keukens. Gebruiksverdunning 1:100 

- Instrumentarium (m.u.v. cystoscopen en andere delicate medische instrumenten. 

  Gebruiksverdunning 1:100 

- Als inactiveringsvloeistof 

- Voor instrumenten: voor gebruik in Alcohol 80% of autoclaaf. 

- Ook toepasbaar in Ultrasoon  
Uitsluitend na gebruik voor reiniging en sterilisatie. 

N.B. Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen. 

Het gebruik van het middel kan leiden tot selectie van bacteriënstammen die er resistent tegen zijn.  
Verneveling is niet toegestaan. Inlichtingenblad aangaande veiligheid is voor de professionele gebruiker 
op aanvraag verkrijgbaar. www.carellurvink.nl 

VEILIGHEIDSINFORMATIE: 

Milieugevaarlijk Irriterend 

Gevaar voor ernstig oogletsel. Niet roken tijdens gebruik. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met 
overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor het gezicht 
tijdens het mengen of laden van het middel. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en 

verpakking of etiket tonen. Niet roken. Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.  

Voorkom lozing in het milieu.


