DESIPESU
Kolmetoiminen puhdistusaine, poistaa hankalankin lian, desinfioi
tehokkaasti, poistaa samalla hajut ja raikastaa kohteen.
Puhdistaa, desinfioi yhdellä käsittelyllä
ympäristöystävällisesti nopeasti ja vaivattomasti.
• Hajoaa luonnossa; sen ainesosat vastaavat
viimeisimpiä eurooppalaisia ympäristöstandardeja.
• Aine voidaan huuhtoa suoraan viemäriin.
• Toimii hyvin eritetahroissa, jäteastioissa, pesee
desinfioi elintarvike ja eläintenkuljetusajoneuvoja.
• Homejälkienpoistoon ja homehtuneiden pintojen
pesuun.
• Tehokas hajunpoistaja, niin rappukäytävien
kuin sosiaalitilojen siivouksessa.
• Huuhtoutuu hyvin, eikä jätä saippuavaahtoa.
• Poistaa hajujen lähteen täydellisesti, eikä se
peitä hajuja lisäaineilla, kuten muut tuotteet
• Tappaa keittiössä kaikki tunnetut olemassa
olevat itiöt ja bakteerit
Tehoaa Gram-negatiivisiin bakteereihin salmonellaan sekä levään, homeeseen ja muihin sienilajeihin.
•

BAKTEERI:
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Pseudomonas aeruginosa
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Candida albicans
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Aspergillus niger
Penicillium funicolosum
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Aureobasidium pullulans
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KÄYTTÖOHJEET:
Lattiat, emali-, kaakeli-, kivi-, muovi-, maali, metalli, alumiini yms. pinnat, laminaatit, kumi, nahka, keramiikka,
lasi jne. Annostus kohteesta riippuen 1 -10 dl / 10 l vettä. Levitetään pinnalle ja huuhdellaan pois.
Soveltuu useimmille vettä kestäville pinnoille. Ei vahingoita muovipintoja. Ei saa antaa kuivua lasitai alumiinipinnoille. (Jättää kuivuessaan näille pinnoille harmahtavan kalvon,
huuhdeltava pinta hyvin käytön jälkeen.)Vesiliukoinen aine on turvallinen käyttää, se ei vaadi käyttäjältään
erityisiä suojavarusteita, kumikäsineet riittävät. (Painepesurikäytössä käytettävä suojalaseja.)
TEKNISET TIEDOT:
Sisältö: : Kvaternäärinen ammoniumkloridi, ionittomia ja kationisia tensidejä, natriummetasilikaatti,
korroosioinhibiittori ja erikoishajusteseos
pH: 12,5 Olomuoto: Kirkas neste. Säilytys: Lämmin varasto
Pakkaukset: 8x5, 4x10, 6x20, 1x200 Litraa, Tuotenumerot; TT352,TT353,TT354 ja TT355
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