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Bacillol® Tissues 
 

Klasifikace 
 
Všechny údaje odpovídají účinným 
látkám dezinfekčního roztoku         
Bacillol® AF:  

 uvedeno v seznamu Asociace pro 
aplikovanou hygienu (VAH) 

 označení CE podle zákona o 
zdravotnických prostředcích 

 
Chemicko-fyzikální údaje 
 

 Všechny údaje odpovídají účinným 
látkám dezinfekčního roztoku              
Bacillol® AF:  
 Bod vznícení 

  (DIN 51755)         25 °C 
 Hustota (20 °C)              cca  0,86 g/cm3

 Refrakce nD
20     cca 1,38 

 
Údaje týkající se ubrousku: 

 Rozměr: 225 x 139 mm2 
 
 
 

Mikrobiologická účinnost 
 
Bacillol® Tissues ubrousky jsou připraveny k okamžitému použití. 
 
Bakterie a fungi 
EN 
Fáze2 / Krok 1 
Účinnost podle EN norem  
Fáze 2 / Krok 1 (suspenzní testy): 

Baktericidní (EN 13727)  

-špinavé podmínky 15 s 

Fungicidní na kvasinky (EN 13624)  

- špinavé podmínky 15 s 

Fungicidní (EN 13624)  

- špinavé podmínky 5 min 

Tuberkulocidní (EN 14348)  

- špinavé podmínky 30 s 

Mykobaktericidní (EN 14348)  

- špinavé podmínky 30 s 
DGHM  
Rychlá dezinfekce (podle Německé 
společnosti pro hygienu a mikrobiologii 
[DGHM]); Založeno na suspenzních a 
praktických testech:  

Baktericidní/Fungicidní na kvasinky  

-špinavé podmínky 30 s 

Tuberkulocidní  

- špinavé podmínky 30 s 

Mykobaktericidní  

- špinavé podmínky 30 s 

Viry 
EN 
Rychlá dezinfekce (podle Německé 
společnosti pro hygienu a mikrobiologii 
[DGHM]); Založeno na suspenzních a 
praktických testech:  

Adenovirus (EN 14476)  

- špinavé podmínky 30 s 

Hodnocena účinnost na neobalené viry 
(podle EN) 

Norovirus (MNV - EN 14476)  

- čisté podmínky 1 min 

- špinavé podmínky 1 min 
Účinnost proti virům (Německá asociace 
pro kontrolu virových onemocnění [DVV]) 

Virucidní na obalené viry 
(vč. HBV, HIV, HCV) 30 s 

Hodnocena účinnost na neobalené viry  
 (DVV) 

Adenovirus 1 min 

Polyomavirus 10 min 
Hodnocena účinnost na neobalené viry 
(podle DVV) Rotavirus 1 min 

(Potravinářský) průmysl 
EN 
Fáze 2 / Krok 2 
Fáze 2 / Krok 1 
Účinnost podle EN norem (Fáze 2 / 2 a 
Fáze 2 / 1), testováno za rozdílných 
podmínek 

Baktericidní (EN 13697 + EN 1276)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 5 min 

Fungicidní na kvasinky (EN 13697 + EN 1650)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 5 min 
EN 
Fáze 2 / Krok 2 
Účinnost podle EN Fáze 2 / Krok 2 
(suspenzní testy), testováno za rozdílných 
podmínek 
 

Baktericidní (EN 13697)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 5 min 

Fungicidní na kvasinky (EN 13697)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 5 min 
EN 
Fáze 2 / Krok 1 
Účinnost podle EN Fáze 2 / Krok 
(suspenzní testy), testováno za rozdílných 
podmínek 
 

Baktericidní (EN 1276)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 1 min 

Fungicidní na kvasinky (EN 1650)  

- nízké, vysoké a mléčné znečištění (4°C, 10°C a 20°C) 1 min 

Fungicidní (EN 1650)  

- čisté a špinavé podmínky (20°C) 5 min 

 
Všechny údaje odpovídají účinným látkám dezinfekčního roztoku Bacillol® AF.  
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