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Rodalon
®
 S 

Rengøring og desinfektion i 1-trin

Produktbeskrivelse: 

RODALON
® S er et stærkt koncentreret 

rengøringsmiddel med indhold af 
desinfektionsmiddel,som er optimeret for den 
bedste effekt imod skimmelsvampe og 
bakterier.  
 
Fordele 

RODALON
® S indeholder et befugtnings-

middel, som gør produktet egnet til desinfek-
tion af grove og porøse bygningsmaterialer, 
fremstillet af træ, stenmaterialer, beton osv. 

RODALON
® S afgiver ikke dampe under 

desinfektionsprocessen og er derfor lige 
velegnet til sanering af tomme bygninger, 
som til produktionslokaler og opholdsrum, 
hvor der færdes mennesker og dyr. 

RODALON
® S kan også udlægges som 

skum. Dette hindrer desinfektionsstofferne i 
at spredes lokalt og i tilstødende lokaler når 
der sprøjtes. Rengøringsstofferne er udvalgte 
så de forbedrer desinfektionseffekten og 
mindsker forbruget af desinfektionsmiddel til 
gavn for det grønne miljøregnskab.  
 

Fremgangsmåde: 

Med Rodalon
® S er det muligt at rengøre og 

desinficere i 1-trin. Fremgangensmåden er: 

overfladerne spules med vand til der er 

synligt rent, herefter påføres Rodalon
® S med 

kost, sprøjte-lanse el. lign. Efterlad produktet 

til udtørring på overfladen for optimal 

desinfektionseffekt. Resterne af 

rengøringsstofferne i Rodalon
® S løsner 

organisk materiale, når overfladen spules 

med vand før den næste desinfektion.  

 
Anvendelsesområder: 

 Minkfarme, hønsehuse, svinestier 

 Kennel, zoo, dyrestalde 

 Væksthuse 

 Foderstofvirksomheder 

 Bygningssanering, rengøring 
 

Eksempler på anvendelse: 

 Desinfektion af maskiner, 
transportbånd/vogne, fodertrug osv. 
Tågedesinfektion af tomme lokaler. 

 Desinfektion af fodtøj og klovbade 

 Sprøjtning – glas, sokler, fliser. 
Aftørring – gulve, vinduer, borde etc. 

 Lugtsanering og desinfektion af 
murværk efter vandskade 

 Sanering af offentlige opholdsrum 
AIDS, leverbetændelse etc.  

 

Dokumentation for effekt 

Teknologisk Institut rapport for desinfektions- 
effekt under snavsede forhold.  
 

Dosering: 

Vejledende dosering 1,0 % 

10 liter brugsopløsning rækker til ca. 50 m2. 

 

Deklaration: 

Basisk rengøringsmiddel: pH 11,5. Efter 

fortynding ca. 9,5. Indeholder: nonjoniske 

tensider < 5%, desinfektionsmiddel 5-10 % 

 

Varenummer: 10788, dunk a 20 kg. 


