
APESIN AP 300

Informacja techniczna

Stosowanie i dozowanie

Dozowanie zgodnie
z zastosowaniem i
stopniem zabrudzenia.
Stosować się do
poniższych instrukcji.

Dezynfekcja: Nadaje
się do obszarów
o szczególnych
wymogach
higienicznych.
Ręczne mycie podłogi:
Umyć podłogę czystym
mopem. 

Czyszczenie
powierzchniowe:
Przetrzeć na mokro lub
zwilżyć powierzchnię
czystą ścierką. 

Preparat do dezynfekcji powierzchni
■ Dezynfekcja i mycie ■ Wolny od formaldehydu

Profil produktu
■ APESIN AP 300 dezynfekuje i myje w jednym kroku. Ma działanie bakteriobójcze i ograniczone wirusobójcze, działa

również na prątki gruźlicy.
■ APESIN AP 300 może być stosowany w zdecentralizowanych systemach dozujących.
■ Ma doskonałą kompatybilność materiałową.
■ APESIN AP 300 ma delikatny zapach. Nie zawiera formaldehydu, fenoli i halogenowych środków dezynfekujących.

Miejsce aplikacji
■ Może być stosowany w obszarze klinicznym.
■ Nadaje się do mycia podłóg (z wyjątkiem niezabezpieczonego drewna), do powierzchni zmywalnych i wszelkiego

rodzaju przedmiotów znajdujących się na salach operacyjnych, w gabinetach zabiegowych, na salach chorych, itp.
■ APESIN AP 300 nadaje się do stosowania w obszarach sanitarnych.

Skład
Składniki na 100 gr: 8g GLYOXAL, 4,5g GLUTARAL, 5 -<15% Anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe
środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, LINALOOL, LIMONENE, GERANIOL

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Produkt wyłącznie do zastosowania profesjonalnego. Szczegółowe informacje patrz karta
techniczna. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy
przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu.
Ochrona środowiska: Do specjalnych pojemników na odpady wrzucaj wyłącznie puste opakowania.

Dostępne opakowania

Kod produktu 713182  4 x 2 L
Kod produktu 713186  2 x 5 L

Wartość pH 4
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