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QUALITY

SL

1822-S

MULTI ACTIV

OPIS Razkužilo za površine, pripravljeno za uporabo

LASTNOSTI Večnamenski alkoholni razkužilni razmaščevalec, pripravljen za uporabo.
Formula s protibakterijsko učinkovino zagotavlja odstranitev gram pozitivnih in gram 
negativnih bakterij, glivic, plesni, inkapsuliranih in neinkapsuliranih virusov ter obenem 
neprijetnih vonjav z gladkih površin. 
Primeren za razkuževanje kuhinj, kopalnic in vseh površin, ki prihajajo v stik s hrano.
Uniči 99,9 % bakterij, glivic in virusov.

NAČIN UPORABE IN 
ODMERJANJE

Za običajno čiščenje nanesite izdelek neposredno na površino, ki jo želite očistiti, nato pa 
osušite s krpo ali papirjem. Za razkuževanje pustite delovati vsaj 5 minut za baktericidni 
učinek oziroma vsaj 15 minut za fungicidni in virucidni učinek. Za viru

SPECIFIKACIJE Videz: prosojna modra tekočina
pH: 11,0 +/- 0,5
Specifična teža [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g izdelka vsebuje: čisti alkil dimetilbenzilamonijev klorid 0,4 g, pomožne snovi(*), barvila 
in vodo po potrebi za 100 g.

Zgornji podatki so običajne proizvodne vrednosti in ne predstavljajo specifikacije.

DODATNE INFORMACIJE Preskusi mikrobiološkega delovanja: EN1276 “Baktericidno delovanje z motečimi snovmi”, 
EN1650 “Fungicidno delovanje z motečimi snovmi”, EN13697 “Baktericidno/fungicidno 
delovanje, preskus na površini”, EN14476 “Virucidno delovanje, preskus v suspenziji”,

ZDRUŽLJIVOST IZDELKA Ob upoštevanju priporočenih načinov uporabe je izdelek mogoče uporabljati na vseh 
materialih, ki so običajno prisotni v kuhinjah oziroma se uporabljajo za izdelavo različne 
opreme. V primeru dvomov pred uporabo preizkusite združljivost z materiali na majh

VARNOSTNI UKREPI 
GLEDE UPORABE IN 
SKLADIŠČENJA

Izdelek je zasnovan za izključno profesionalno uporabo. Hranite v originalni embalaži. 
Preprečite izpostavljenost skrajnim temperaturam. Dodatne podatke o uporabi in 
odstranjevanju najdete v varnostnem listu.

CERTIFIKATI / SKLADNOST Vsebovane površinsko aktivne snovi so biološko razgradljive v skladu z merili iz Evropske 
uredbe (ES) 648/2004 in njenimi poznejšimi spremembami.

KEMIJSKA SESTAVA Dodatne podatke o sestavinah izdelka najdete v varnostnem listu.
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N CODE 1822-S EAN 8032680392009
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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