Technické informace

•
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APESIN san
Tekutý dezinfekční čisticí prostředek pro sanitární prostory, medicínská
a veřejná zařízení, průmysl. Na bázi kyseliny mléčné.

■ Všestranný ■ Rychlý ■ Účinný proti virům
Produkt
■ Nejvhodnější pro čištění a dezinfekci v koupelnách a sanitárních prostorech průmyslových, lékařských a
institucionálních oblasti, např. veřejná zařízení, kanceláře a tělocvičny, v jednom kroku.
■ Splňuje nejnovější hygienické požadavky.
■ Díky vynikající účinnosti čištění se APESIN SAN rychle a snadno rozpustí v minerálním znečištění, jako je vodní
kámen, vápenné usazeniny a rez, stejně jako organické znečištění - mastnota a bílkovinné usazeniny.
■ Dezinfekční účinnost v souladu s pokyny VAH.
■ Uvedeno také v seznamu dezinfekčních prostředků německého IHO.

Oblast použití
Aplikace

30 - 50 ml/l

Dávkování podle
stupně znečištění a
druhu
mikroorganismů.

Sanitární čištění:
Nejprve navlhčit
plochu vodou.
Nanášet roztok na
plochu čistou
utěrkou.
Dezinfikování:
Nechte roztok
působit podle doby
doporučení na další
stránce.

■ APESIN san je ideální pro hloubkové a údržbové čištění i pro dezinfekci v sanitárních oblastech a bazénech.
■ Produkt lze použít na ABS (akrylonitril-butadien-styren), PC plasty a PLEXIGLAS® / akrylové sklo.
■ Použitelné také na chromované baterie a kvalitní mosaz. Pokud používáte na chromování, které je ve špatném
stavu, může dojít ke změnám barev (pasivace).
■ Nepoužívejte na materiály citlivé na kyseliny, jako je mramor, měď, hliník, nylon (polyamid) atd.
■ Pro savý materiál, jako jsou spáry, navlhčete velkým množstvím vody.
■ Před použitím je doporučeno provést zkoušku kompatibility materiálu na nenápadném místě.

Aplikační poznámka
■ Naneste naředěný produkt na podložku, houbu nebo hadřík a setřete (přibližně 40 ml / m²) a dodržujte
stanovené doby expozice koncentrátu produktu.
■ Povrch, který má být ošetřen, zcela navlhčete. Vždy zajistěte úplně smočení povrchů.
■ Nechte roztok pracovat podle doby expozice. Podrobné informace naleznete na následující stránce: Standardy
a spektrum aktivity.
■ Opláchněte čistou vodou.
■ N-79655
■ BC-VN051320-34

Složení:
Složení na 100 g: 5,6 g KYSELINY mléčné, 5 - 15% aniontové povrchově aktivní látky, parfémy

Udržitelnost a výroba:

Bezpečnost výrobků, skladování a ochrana životního prostředí
Bezpečné zacházení: Pouze pro profesionální použití. Další informace naleznete v bezpečnostním listu.
Používejte biocidy bezpečně. Vždy číst štítek a informace o produktu před použitím.
Skladování: Uchovávejte při pokojové teplotě v původním obalu. Chraňte před mrazem.
Životní prostředí: Úplně vyprázdněné obaly odevzdejte pouze držiteli zvláštního odpadu.
Prodejní balení:
Objednací č. 714935
Objednací č. 714819

Distributor:
10 x 1 L
1 x 10 L

pH:
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