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BAKTERIO
Limetă

DESCRIERE Dezinfectant pentru încăperi cu acţiune bactericidă şi fungicidă.

CARACTERISTICI Pentru dezinfectarea tuturor încăperilor. Elimină total murdăria şi mirosurile neplăcute, nu 
atacă metalele, nu pătează suprafeţele, parfumează plăcut spaţiile.
 

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

BAKTERIO® se utilizează cu o lavetă sau un burete înmuiat în soluţie pentru dezinfecţia, 
curăţarea şi parfumarea încăperilor şi a obiectelor din hoteluri, cantine, întreprinderi, şcoli, 
aziluri de bătrâni etc. DILUŢIE • Pentru a dezinfecta profund băile,

SPECIFICAŢII Aspect: Lichid Transparent Galben/Verde
pH: 10,5 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 1,000 +/- 0,020
100 g de produs conţin: Clorura de alchil-dimetil-benzil-amoniu pură 3 g, coformulanţi (*), 
coloranţi şi apă cât este necesar pentru 100 g.

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Test de activitate microbiologică: EN1276 “Activitate bactericidă cu substanţe interferente”, 
EN1650 “Activitate fungicidă cu substanţe interferente”, EN13697 “Activitate bactericidă/
fungicidă. Încercare cantitativă a suprafeței”.

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

Când se respectă modul de utilizare recomandat, produsul poate fi utilizat pe toate 
materialele prezente în mod normal în bucătării/folosite pentru fabricarea diferitor ustensile. 
Dacă aveţi îndoieli, înainte de utilizare testaţi compatibilitatea pe o mic

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Produsul este exclusiv pentru uz profesional. Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi 
temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi 
fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Agenţii tensioactivi conţinuţi sunt biodegradabili conform criteriilor definite de Directiva 
Europeană 648/2004/CE cu modificările ulterioare.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 1544 EAN 8032680393921
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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