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BAKTERIO

KIRJELDUS Bakteritsiidse ja fungitsiidse toimega desinfitseerimisvahend keskkonnale.

OMADUSED Kõigi keskkondade desinfitseerimiseks, eemaldab kogu mustuse, kõrvaldab halvad lõhnad, 
ei kahjusta metalle, ei tekita pindadele plekke ja annab ruumidele meeldiva lõhna.
 

KASUTAMINE JA 
DOSEERIMINE

Toodet BAKTERIO® kasutatakse lapi või käsnaga, mis kastetakse lahusesse ruumide ja 
esemete desinfitseerimiseks, puhastamiseks ja desodoreerimiseks hotellides, sööklates, 
tööstushoonetes, koolides, vanadekodudes jms. LAHJENDAMINE • Vannitubade, valamute, 
seinte, põrandate, plaatide, jäätmekogumismahutite, tualettpottide ja muude potentsiaalselt 
mikroobiallikateks olevate pindade desinfitseerimiseks ja desodoreerimiseks lahjendage 
toodet BAKTERIO® vees 20% võrra, jättes mõjuma 15 minutiks. • Vannitubade, valamute, 
seinte, põrandate, kahhelkivide, uste, uksepiitade ja muude pestavate pindade tavaliseks 
desinfitseerimiseks ja puhastamiseks lahjendage BAKTERIOt® vees 1–3% võrra ja laske sel 
5 minutit mõjuda.

SPETSIFIKATSIOONID Välimus: Läbipaistev sinine vedelik
pH: 10,5 +/- 0,5
Erikaal [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g toodet sisaldab: Puhas alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 3 g, abiained(*), 
värvaineid ja vett piisavas koguses 100 g jaoks.

Ülaltoodud andmed on tüüpilised toodanguväärtused ega kujuta endast spetsifikatsiooni.

LISAINFORMATSIOON Mikrobioloogilise aktiivsuse test: EN1276 „Bakteritsiidne toime häirivate ainetega”, EN1650 
„Fungitsiidne toime häirivate ainetega”, EN13697 „Bakteritsiidse/fungitsiidse toime 
pinnakatse”.

TOOTE ÜHILDUVUS Järgides soovitatud kasutusmeetodeid saab seda kasutada kõigil köökides tavaliselt 
leiduvatel või eri köögiriistade valmistamiseks kasutatavatel materjalidel. Kui teil on kahtlusi, 
proovige enne kasutamist materjali sobivust väikesel varjatud alal.

KASUTAMIS- JA 
SÄILITAMISREEGLID

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks. Säilitada originaalpakendites. 
Vältida ekstreemseid temperatuure. Lisateavet kasutamise ja kõrvaldamise kohta leiate 
ohutuskaardilt.

SERTIFIKAADID/VASTAVUS Tootes sisalduvad pindaktiivsed ained on biolagunevad vastavalt Euroopa direktiivis 
648/2004/EÜ ja selle hilisemates muudatustes määratletud kriteeriumitele.

KEEMILINE KOOSTIS Lisateavet toote koostisainete kohta leiate ohutuskaardilt.
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N CODE 1541 EAN 8032680392726
Pcs x Box 2 Volume L 5 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 5 Oz. 176,37
Box x Pit 72
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