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Fenti számú megkeresésükre hivatkozással a légcsatoma TC panelekkel (gyártó: Stiferite S.r.l.
35129 Padova' olaszország) kapcsolatos higiénés és fertőtlenítés-technólógiai vonatkozású
s z akv él em ényünket az alábbi akban fo gl alom ö s sz e :

A rendelkezésiinkre bocsátott szal<rnaj dokumentáció alapján megállapítottuk, hogy tárgyi
(ISOCANALE ALL; ISOCANALE ALC; ISOCANALE ALE miárkanevű termékek PIR
(p r: liizoci ánur:aÍ) h abból készül tek mindkét oldalán alumí+ium_foli a borításs al.
A tfu gy s z endvi c s -p anel eket ép ítő ip ari alkalmazható ság s zemp ontj áb ó 1 az Épft ésíp ari
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. éMI) megfelelőnek minősítettó. 1Éúr engedély
száma: A-19612010.)
A szakmai dokumentációból az is megáIlapítható volt, hogy tárgy termékek megfelelnek az
LINI EN ISo 9001:2000 szabvány előírásainak és a termékcsalád valamennyi tagja rendelkezik
a CE-jelöléssel.
Targyi termékek hővel szembeni ellenálló képessége: 12l'C gózzelszemben 30 perc behatási
ideig ellenálló.
Vegyszerttirése 2oÁ-os sósar,'val (HCl) és 2%r-os kénsawal (H2So4) szemben ellenálló'

Fentiek alapjÍntárgy termékek egészségügy szolgáltatók (egészségugyr intézmények)
he lyi s é geinek 1 eve g ő _ e IIátás áho z tö rténő alkalmazását nem ki fo gás o lj uk.
Fontosnak tartjuk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az egészségügyi szolgáltatóknál
(különösen fekvő- és járóbete g-ellá,/,ő intézményekben) a légcsatom ák rendszeres -fertőtlenítése
elengedhetetlen követelmény.
A légcsatornák kémiai fertőtlenítését engedélyezett, un. 

',felületfertőtlenítő szerekkel'',
valamint ftz1kai hatáson alapuló fertotlenítését túlnyomásos vízgőzzel (gőzborotvával) kell
végezni.
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