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TERMÉKLEÍRÁS
 
Technológia Tisztító
Vegyi alapanyag Biocid
Megjelenés Színtelen
Kikeményedés Nem rendelkezik a jellemző

tulajdonsággal
Alkalmazás Légkondicionáló rendszerek és

felületek fertőtlenítéséhez
Adagolási metódus Spray

LOCTITE™ SF 7080 egy multifunkcionális fertőtlenítő termék.
A termék két biocid komponenst tartalmaz, mely biocid hatást
gyakorol a baktériumokra: gram + és gram - (beleértve a
mikrobaktériumokat és legionális baktériumokat) ellenáll sav
bacillusnak, gomba (kovász és penész) és lyophilic vírusoknak
. A kellemetlen illatokat, amit a mikroorganizmusok, dohányzás
okoz semlegesíti. A kezelés után friss mentol és eukaliptusz
aroma marad. Nem károsítja vagy foltosítja a szöveteket és
csatlakozásokat .

Tipikus alkalmazások
● Személygépkocsik légkondicionáló berendezésének

fertőtlenítése
● Autók, kamionok, szállító kisteherautók, lakókocsik,

csónakok belső terének fertőtlenítése
● Különböző felületek fertőtlenítése közösségi

helységekben és munkahelyeken
● Fertőtleníti a mosható felületeket

 
 
Hatékony az alábbi baktériumok és gombákkal szemben*:

● Pseudomonas fluorescens
● Staphylococcus aureus
● Bacillus subtilis
● Escherichia coli
● Salmonella cholerasius
● Candida albicans
● Aspergillus fumigatus

* EU EN1040 szabványnak megfelelően, EN1276, EN13697 biocid
termékekre
 
Hatékony az alábbi vírusokkal szemben

● Herpesz
● Influenza

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
A termék biztonságos kezelése érdekében olvassa el a
biztonsági (MSDS) adatlapot.

Használati útmutató
● Személygépkocsik légkondicionáló rendszerének és

belső terének fertőtlenítése:
Átfogóan tisztítsuk meg a felületeket. Alaposan rázzuk fel
a flakont. Kapcsoljuk be az autó motorját, tegyük meg a
szükséges elővigyázatossági biztonsági intézkedéseket.
Kapcsoljuk be a légkondicionáló berendezést, állítsuk be
keringetésre és a  maximális ventillátor fordulatszámra.  
Első Fújás / Határozottan nyomjuk meg a szórósisakot,
amíg be nem pattan. A termékflakon automatikusan
kiürül. Állítsuk függőlegesen a padlóra. Hagyjuk ott az
autót zárt ajtókkal és hagyjuk a terméket 15 percig
dolgozni. Nyissuk ki az összes ajtót és hagyjuk a levegőt
kicserélődni.

● Mosható felületek fertőtlenítése:
Teljeskörűen tisztítsuk meg a felületeket. Rázzuk fel
használat előtt. Alkalmazzuk a terméket a szórósisak
megnyomásával 15 - 20 cm távoilságról, addig amíg a
termék finoman be nem teríti a felületet. Hagyjuk
megszáradni.

Nem feltüntetett termékjellemzők
A feltüntetett műszaki adatok csak felvilágosításként
szolgálnak. Kérem lépjen kapcsolatba a helyi minőségügyi
osztállyal és kérjen további ajánlásokat a termékhez.

Tárolás
A termék gyúlékony besorolású, ügyelni kell a meghatározott
tárolási előírások betartására. Tároljuk távol oxidáló
komponensek vagy éghető anyagaktól. Tároljuk a terméket
száraz helyen felbontatlan állapotban. A tárolással kapcsolatos
információk megtalálhatók a termék csomagolásán
feltüntetve.  Optimális tárolás: 8ºC-21ºC között. 8ºC alatt
vagy 28ºC feletti tárolás hátrányosan befolyásolhatja a
termék tulajdonságait.
A Henkel nem vállal felelősséget azon termékekre, amelyek
szennyezettek vagy a tárolásuk nem felel meg a feltüntetett
állapotoknak. Amennyiben további információkra lenne
szüksége, kérem keresse fel a helyi Műszaki Szolgáltató
Központot vagy az Ügyfélszolgálatot

Jogi nyilatkozat
Figyelmeztetés:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat, az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatokon és ismereteken alapulnak. A terméknek számos felhasználási
módja lehet, illetve a felhasználás eltérő körülmények között történhet, melyek a
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gyártó/forgalmazó ellenőrzésén kívül esnek. Fentiekkel összhangban Henkel
nem felel sem a termék Önök által választott termelési folyamatban és
felhasználási körülményekhez, sem pedig a tervezett felhasználáshoz és az
elérni kívánt eredményhez való megfelelőségéért. A termék tervezett
alkalmazásához való megfelelőséget előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.
Amennyiben felek között kifejezett, erre irányuló megállapodás nem született,
illetve Henkel gondatlanságára visszavezethető haláleset és személyi sérülés
kivételével, valamint a kötelező, jogszabály által előírt termékfelelősségtől
eltekintve, Henkel kizárja felelősségét az Adatlapban foglalt tájékoztatás és a
termékkel kapcsolatos akár szóbeli, akár írásbeli ajánlások tekintetében.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike, akkor,
kérjük, legyen figyelemmel az alábbiakra is: Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS vagy Henkel France SA
Amennyiben Henkel felelőssége fentiek ellenére megállapítható, akkor
felelősségének mértéke semmilyen körülmények között nem haladhatja meg az
érintett szállítmány értékét.

Amennyiben a termék beszállítója a Henkel Colombiana, S.A.S., akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni:
A jelen Műszaki Adatlapban (továbbiakban: Adatlap), a termékkel kapcsolatban
közölt információk, beleértve a termék használatával és alkalmazásával
kapcsolatos ajánlásokat az Adatlap kiadásakor a Henkel birtokában lévő
tapasztalatain és ismeretein alapulnak. Henkel nem felel sem a termék Önök
által választott termelési folyamathoz és felhasználási körülményekhez, sem
pedig a tervezett felhasználáshoz és az elérni kívánt eredményhez való
alkalmasságáért. A termék tervezett alkalmazásához való megfelelőséget
előzetesen tesztekkel ellenőrizzék. Amennyiben felek között kifejezett, erre
irányuló megállapodás nem született, illetve Henkel gondatlanságára
visszavezethető haláleset és személyi sérülés kivételével, valamint a kötelező,
jogszabály által előírt termékfelelősségtől eltekintve, Henkel kizárja felelősségét
az Adatlapban foglalt tájékoztatásra és a termékkel kapcsolatos akár szóbeli,
akár írásbeli ajánlásokra vonatkozóan.

Amennyiben a termék beszállítója a következő cégek valamelyike akkor a
következő rendelkezést kell alkalmazni: Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., vagy Henkel Canada, Inc.
Az itt közölt adatok tájékoztató jellegűek. Tekintettel arra, hogy a felhasználást
Henkelnek nem áll módjában ellenőrizni, a termék alkalmasságáért sem tud
felelősséget vállalni. A termék felhasználójának felelőssége azt eldönteni, hogy a
termék alkalmas-e a tervezett cél eléréséhez, és hogy megtegye mindazon
elővigyázatossági intézkedéseket, amelyek szükségesek a vagyon és a
személyek termék használatával és kezelésével járó kockázatoktól való
megóvása érdekében. Fentiekre tekintettel a Henkel Corporation kifejezetten
kizárja a termék felhasználásából vagy értékesítéséből fakadó felelősségét,
beleértve a termék forgalmazhatóságára vagy valamely elírni kívánt célhoz
való alkalmasságra való megfelelőségét. Henkel Corporation kifejezetten
kizárja a következménykárokért, és az előre nem látható károkért való
felelősségét, ideértve az elmaradt haszonért való felelősséget is. Az
Adatlapban foglalt leírások (összetételre és folyamatokra vonatkozó leírások)
semmilyen körülmények között nem értelmezhetők oly módon, hogy azok nem
állnak iparjogvédelmi oltalom alatt, vagy ezek közlésével a Henkel Corporation
licencet engedne valamely az Adatlapban foglalt leírást részben vagy egészben
tartalmazó szabadalmára. A termék tervezett alkalmazásához való
megfelelőséget jelen Adatlapban közölt leírások felhasználásával a gyártás előtt
előzetesen tesztekkel ellenőrizzék.

Védjegyhasználat
Henkel eltérő nyilatkozatának hiányában a jelen Adatlapban feltüntetett
védjegyek az Amerikai Egyesült Állomokban vagy más országokban a Henkel
Corporation tulajdonában álló védjegyek. Az „®” jelölés arra utal, hogy a
megjelölés az Amerikai Szabadalmi és Védjegyhivatalnál (U.S. Patent and
Trademark Office) bejegyzett védjegy.
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