BACTER QUAT
Opis:
Tekoče dezinfekcijsko čistilo z baktericidnim delovanjem,
uporabno za vse pralne površine: rostfraj, les, steklo,
plastika ipd.

Uporaba:
Za uporabo v prehrambeni industriji. Kontaktna dezinfekcija. Za
površine in aparate. Uporaba le za poučeno osebje.

Navodilo za uporabo:

Ph nevtralno baktericidno čistilo

Pakiranje:
LSLG062: 12 pršilk 750 ml
LSLG064: 4 l kanister – 4 kom.
LSLG069: 4 l kanister – 2 kom.
LSLG068: 10 l kanister – 1 kom.

SPLOŠNI REGISTER PRI D.G.S.P. :
06-20-04462 HA
Izpolnjuje norme:
UNE-EN 1276
UNE-EN 13697
SPLOŠNI ZDRAVSTVENI REGISTER ZA
PREHRANO

37-00000271/M
Proizvajalec registriran pri BVQI:
Nº ESPMDD006325/ISO 14001
UMWELTMANAGEMENT

Pred uporabo preberite pazljivo navodila. Uporaba v
prehrambeni industriji mora biti izvedena brez prisotnosti živil.
Ravnati je potrebno tako, da živila, ki so v stiku s
površinam/posodo ne bodo prišla v stik z ostanki ali sestavinami
čistila. Zato morajo biti površine pred uporabo temeljito izprane.
NAVODILO ZA UPORABO: Ročno, ne mešati z drugimi produkti.
DOZIRANJE: Za učinkovito dezinfekcijsko in čistilno moč razredčiti
z vodo v razmerju 1:20. Za splošno čiščenje in razkuževanje
razredčiti z vodo v razmerju 1:40. Pri vzdrževalnem čiščenju lahko
v razmerju 1:80.

Tehnični podatki:
* LASTNOSTI:
Baktericidno čistilo, posebaj primerno za globinsko čiščenje in
dezinfekcijo vseh površin, ki morajo biti temeljito očiščene
(dezinfekcija, čiščenje, deodoriranje)
* TEHNIČNI PODATKI:
Fizikalne lastnosti: Tekočina
Barva: Modra
Vonj: Karakterističen, parfumiran
Gostota: (20 º): 0.990-1.010 Gr/cc.
PH (20º) : 7.0-8.0
*SESTAVA: Koncentrirani kationski tenzidi (Benzalkoniumchlorid).

Shranjevanje in skladiščenje:
Tesno zaprto v originalni embalaži. Varovati pred mrazom in vročino. Ne
sme zmrzniti. Varovati pred neposredno sončno svetlobo.

Varnost in rokovanje:
Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Nositi primerne zaščitne
rokavice. Ne zaužiti. Hraniti izven dosega otrok. Za profesionalne
uporabnike je na voljo varnostni list.
ZA PROFESIONALNO UPORABO

Navodilo:
Pri zaužitju takoj obvestite center za zastrupitve in poiščite zdravniško
pomoč.

BIOLOŠKO RAZGRADLJIVI TENZIDI ≥ 90% V SKLADU
S: Predpis 648/20047CE

V kolikor imate vprašanje o
izdelku in uporabi pokličite na
02 5611762

OPOZORILO: Thomil jamči za kvaliteto izdelka ob ustrezni uporabi, ne pa ob nenamenski in napačni uporabi.
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