
TECHNICAL DATA SHEET

Discover further 
informations on your 
smartphone.

www.sanitecitalia.com

ITALCHIMICA SRL - Riviera dei Maestri del Lavoro, 10 - 35127 Padova (PD) - ITALY / Phone +39 049 8792456 - Fax +39 049 8791424 - info@italchimica.it - www.italchimica.it

QUALITY

LT

1838-S

MULTI ACTIV

APRAŠYMAS Dezinfekavimo priemonė paruošta naudoti ant paviršių

APIBŪDINIMAS Daugiafunkcė, alkoholinė, riebalus šalinanti dezinfekcinė priemonė, paruošta naudoti.
Sudėtyje esančios veikliosios antibakterinės medžiagos dėka , užtikrina Gram (+), (-) 
bakterijų, grybelių, pelėsių, virusų, tiek kapsuliuotų, tiek ne, sunaikinimą ir nemalonių kvapų 
pašalinimą. 
Naudinga virtuvių, vonios kambarių ir visų su maisto produktais besiliečiančių paviršių 
dezinfekavimui.
Sunaikina 99,9 % bakterijų, grybelių ir virusų.

NAUDOJIMAS IR DOZAVIMAS Įprasto valymo atveju, padenkite produktu valomą paviršių ir nusausinkite naudodami šluostę 
ar popierių. Dezinfekuodami ir siekdami sunaikinti bakterijas, palikite veikti bent 5 minutes, 
norėdami sunaikinti grybelius ir virusus, palikite veikti bent 15 mi

YPATUMAI Išvaizda: skaidrus, geltonas skystis
pH: 11,0 +/- 0,5
Santykinis svoris [g/ml]: 0,980 +/- 0,020
100 g produkto sudėtyje yra: Grynas Alkil dimetilbenzilamonio chloridas g 0,4, 
koformuliantai(*), dažikliai ir vanduo pagal poreikį iki g 100.

Anksčiau pateikti duomenys yra tipiniai gamybos duomenys ir gali neatspindėti konkretaus 
atvejo savybių.

PAPILDOMA INFORMACIJA Mikrobiologinio aktyvumo testas: EN1276 standartas „Baktericidinis poveikis esant 
trukdančioms medžiagoms“, EN1650 standartas „Fungicidinis poveikis esant trukdančioms 
medžiagoms“, EN13697 standartas „Baktericidinio arba fungicidinio poveikio ant paviršių

PRODUKTO 
SUDERINAMUMAS

Laikantis rekomenduojamų naudojimo būdų, produktas tinkamas naudoti visoms 
medžiagoms, iš kurių pagaminti įprastai virtuvėje naudojami indai ir įrankiai. Kilus 
abejonėms, prieš naudojimą patikrinkite suderinamumą su medžiagomis užpylę produkto ant 
mažai p

ATSARGUMO PRIEMONĖS 
NAUDOJANT IR 
SANDĖLIUOJANT

Produktas sukurtas naudoti tik profesionaliai. Laikyti originaliose talpyklose. Vengti laikyti 
ribinėse temperatūrose. Daugiau informacijos apie naudojimą ir atliekų šalinimą rasite 
saugos duomenų lape.

SERTIFIKATAI / ATITIKTIS Sudėtyje esančios paviršiuje aktyviosios medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka 
Europos Direktyvoje 648/2004/EB bei vėlesniuose pakeitimuose, pateikiamus kriterijus.

CHEMINĖ SUDĖTIS Daugiau informacijos apie produkto sudėtį rasite saugos duomenų lape.
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N CODE 1838-S EAN 8054633838013
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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