NETTOYANT, DETARTRANT, DESINFECTANT ET
DESODORISANT SANITAIRE CONCENTRE
Ніттоянт Cанітарний Концентрат

Засіб для миття, дезінфекції, дезодерації, усунення
вапнякового каменю 4 в 1 (ref 345)
1. ВЛАСТИВОСТІ :
Очищає, усуває вапняковий наліт, дезінфікує та дезодорує кімнати гігієни, санвузли. Мікропіна
препарату розчиняє вапняковий камінь та залишки бруду, що залишаються від води та мила. Повертає
блиск ваннам, умивальникам, кранам, керамічному покриттю, душовим кабінам, унітазам і т.д. Має
дезінфікуючі властивості.
Має сильну бакцерицидну дію згідно з нормами EN 1276 в концентації 1%, протягом 5 хвилин при
температурі 20°C відносно наступних штамів: синьогнійної палички CIP 103.467, кишкової палички
CIP 54.127, Золотистий стафілокок CIP 4.83, Enterococcus hirae CIP 58.55.
Має сильну фунгіцидну згідно з нормами EN 1650 в концентації 5% протягом 15 хвилин при
температурі 20 ° С відносно наступних штамів: Candida Albicans 1180-1179 CIP, CIP Aspergillus Niger
1431,83.
Не пошкоджує поверхню, використовується для всіх типів обладнання та покриття. Висихає і не
залишає слідів та розводів.
2. СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ:
Продукт розвести до:
• 5% для фунгіцидної активності або 50 мл на 1 л води
• 1% для бактерицидної активності або 10 мл на 1 л води
• 0,5% для щоденного прибирання або 5 мл на 1 л води
Наноситься методом розбризгування. Зробити витримку 3-5 хвилин, промити чистою водою,
не потребує протирання.
3. ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА :
Стан:
pH 1%:
Питома вага:
Зберігання:

Яскраво рожева/червона рідина
2.5 +/- 1.0
1,085 +/- 0,010
Запобігати попаданню світла, подалі від джерел холоду та
тепла.

Активна речовина :

Хлорид, N, N-дідеціл-N, N-диметил хлориду амонію
(CAS: 7173-51-5) в 81,38 г / л; Гліколева кислота (CAS: 7914-1), 37,98 г / л
Менше 5%: фосфонатів, не іонних поверхневих активних
речовин
Між 5 і 15%: фосфати; аромат; лімонен; гексил Cinnamal;
ліналоол; цитронеллол; ізопропіловий спирт; дезінфікуючі
засоби: дидецилдиамінамоній хлорид, гліколева кислота

Містить в собі окрім іншого: (згідно
директиви СЕ №648/2004)

4. УПАКОВКА :
Картонний короб 4 X 5 л.
5. ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ :
Склад продукту узгоджений з протиотруйним центром Nancy (N°0245) : + 33 (0)3 83 32 36 36.
N°телефону аварійної служби INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.
Продукт кислий. Не допускати попаданню на відкриті ділянки шкіри.
В разі сумнівів, необхідно зробити лабораторний тес на сумісність.
Не використовувати на не кислотостійкі матеріали, такі як мармур та натуральний камінь. .

