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D-SOL

SEMLEGES HATÁSÚ
FERTŐTLENÍTŐ- ÉS TISZTÍTÓ KONCENTRÁTUM

AL K AL M AZ Á S I T E R Ü L E T
Bőrbarát összetételű, semleges kémhatású, illatosított, folyékony tisztító- és fertőtlenítőszer,
amely a megfelelő hígítás után kiválóan alkalmas szoláriumok, szépségszalonok,
fodrászatok, kondicionáló- és fittness termek, öltözők, valamint irodák és egyéb helyiségek
berendezéseinek, felületeinek tisztítására és fertőtlenítésére.
ÖSSZETÉTEL
Kationos tenzid, nemionos tenzid, illatanyag, színezék
T E R M É K J E L L E M Z Ő AD AT AI
külső:
kellemes illatú, kék színű folyadék
sűrűség:
kb. 1,0 g/cm3 (20 ºC-on)
pH érték:
kb. 7,5 (tömény oldat, 20 ºC-on)
oldhatóság:
vízzel korlátlanul elegyedik (20 ºC-on)
Habzóképesség:
fékezetten habzó
antimikróbás spektrum:
baktericid, fungicid, virucid
AL K AL M AZ Á S I J AV AS L AT
A termék megfelelő koncentrációra hígított oldatával mossuk le a felületeket! Leöblíteni nem
szükséges, ha hagyjuk a felületre száradni megőrzi kellemes illatát.
Használata elsősorban olyan területeken előnyös, amelyeken a dolgozók, vagy vendégek
bőre, testrészei közvetlenül érintkeznek a berendezésekkel, eszközökkel és a személyek
gyakori cserélődése, váltása miatt megbízható fertőtlenítésre van szükség. A termék az emberi bőrt nem irritálja, összetevői viszont hatékonyan elpusztítják mind a Gram-pozitív – pl.
Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Staphylococcus – mind pedig a Gram-negatív –
pl. Eschereschia, Salmonella, Pseudomonas nemzetségekhez tartozó baktériumokat.
Alkalmazási terület
Koncentráció
Hatásidő
szoláriumok, szépségszalonok, fodrászatok, kondicionáló- és fittness-termek, öltözők felületeinek tisztító
1-2%
2-5 perc, 20°C – 60°C
fertőtlenítésére
berendezési tárgyak, padozatok, burkolatok általános tisztítására, fertőtlenítésére (irodák, raktárak, fo2,0%
2-5 perc, 20°C – 60°C
lyosók)
eszközök, felületek rendszeres fertőtlenítésére
1-2%
2-5 perc, 20°C – 60°C
Az általában használatos anyagokat, felületeket nem támadja meg.
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B IZTON SÁ GTE CH N IK AI E LŐÍRÁ S
A szerre vonatkozó munka- és balesetvédelmi előírások megtalálhatóak a biztonságtechnikai adatlapon. Gyermekek kezébe nem kerülhet. Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell
mosni és orvoshoz kell fordulni.
TÁROLÁS
Eredeti, zárt csomagolásban, hűvös, fagymentes, száraz, fénytől védett helyen élelmiszerektől elkülönítve kell tárolni. Gyermekek kezébe nem kerülhet, szakszerűen tárolva egy évig
tartható el.
KISZERELÉS
750 ml szórófejes, 1 liter, 5 liter, 20 liter
ENGEDÉLYSZÁM
OTH 4425-4/2007

