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1821-S

MULTI ACTIV

KIRJELDUS Kasutusvalmis desinfitseerimisvahend pindadele

OMADUSED Kasutusvalmis alkoholipõhine mitmeotstarbeline rasvaeemaldusvahend.
Antibakteriaalse toimeainega koostis tagab grampositiivsete ja gramnegatiivsete bakterite, 
seente, hallituste ning kapseldunud ja mittekapseldunud viiruste eemaldamise siledatelt 
pindadelt, kõrvaldades ka halvad lõhnad. 
Sobiv köökide, vannitubade ja kõigi toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimiseks.
Hävitab 99,9% bakteritest, seentest ja viirustest.

KASUTAMINE JA 
DOSEERIMINE

Tavaliseks puhastamiseks kandke otse töödeldavale pinnale ja kuivatage seejärel lapi või 
paberiga. Desinfitseerimisel laske bakteritsiidse toime saavutamiseks mõjuda vähemalt 5 
minutit või fungitsiidse ja virutsiidse toime jaoks 15 minutit. Virutsiidse to

SPETSIFIKATSIOONID Välimus: läbipaistev roheline vedelik
pH: 11,0 +/- 0,5
Erikaal [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g toodet sisaldab: Puhas alküüldimetüülbensüülammooniumkloriid 0,4 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 
pindkatse”, EN14476 „Virutsiidse toime suspensioonkatse”, EN16777 „Virutsiidse

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 1821-S EAN 8032680391446
Pcs x Box 6 Volume L 0,75 Fl. Oz. 25,36
Box x Layer 21 Peso Kg 0,74 Oz. 25,93
Box x Pit 105
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