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SQ

1821-S

MULTI ACTIV

PËRSHKRIMI Dezinfektues i gatshëm për përdorim për sipërfaqe

KARAKTERISTIKAT Pastrues yndyrash me alkool dezinfektues për shumëllojshmëri përdorimi, i gatshëm për 
përdorim.
Formulimi i tij me princip aktiv antibakterial garanton heqjen e baktereve gram pozitivë, gram 
negativë, kërpudhave, mykut, viruseve, të kapsuluara ose jo, nga sipërfaqet e lëmuara, duke 
eliminuar njëkohësisht erën e keqe. 
I dobishëm për dezinfektimin e kuzhinave, banjave dhe të të gjitha sipërfaqeve në kontakt 
me ushqimet.
Eliminon 99,9% të baktereve, kërpudhave dhe viruseve

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Për pastrim normal, spërkateni drejt mbi sipërfaqen që duhet trajtuar dhe më pas thajeni 
me një leckë ose me letër. Për dezinfektim lëreni të veprojë për të paktën 5 minuta për të 
përftuar një aktivitet baktervrasës ose për të paktën 15 minuta për të përf

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm i gjelbër
pH: 11,0 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g produkt përmban: Alkil dimetilbenzilamoni klorur i pastër g 0,4; Bashkëformulues(*), 
ngjyrues dhe ujë sa mjafton për g 100.

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1276 “Aktivitet baktervrasës me lëndë ndërhyrëse”, 
EN1650 “ Aktivitet kërpudhëvrasës me lëndë ndërhyrëse “, EN13697 “ Aktivitet baktervrasës/
kërpudhëvrasës provë sipërfaqësore”, EN14476 “Aktivitet virusvrasës provë me

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

Duke ndjekur metodat e rekomanduara të përdorimit, mund të përdoret në të gjitha materialet 
që gjenden zakonisht në kuzhina/që përdoren për prodhimin e mjeteve të ndryshme. Në rast 
se keni dyshime, testojeni përputhshmërinë me materialet në një pjesë të v

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Produkti është formuluar për përdorim ekskluzivisht profesional. Ruajeni në enët origjinale. 
Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione mbi përdorimin ose 
asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Tensioaktivët e përmbajtur janë lehtësisht të asgjësueshëm sipas kritereve të përcaktuara 
nga Direktiva Europiane 648/2004/EC dhe ndryshimeve pasuese.

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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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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