
Produkto aprašymas
■ Dezinfekcinis daugiafunkcis valiklis, veikiantis daug rūšių bakterijų, mielių, virusų (ribotą spektrą) ir grybus medici-
nos, institucijų ir visuomeninėse zonose.
■ APESIN multi Quick & Easy veiksmingai dezinfekuoja ir puikiai valo iš karto.
■ Stipriai koncentruotą gaminį patogiau gabenti (mažiau sveria), jis užima nedaug vietos.
■ Nešiojamoji dozavimo sistema Quick & Easy leidžia tiksliai ir saugiai dozuoti.
■ Nėra dažiklių ir kvapiklių.
■ Gaminys neskleidžia nemalonaus kvapo, nes sudėtyje nėra aldehido, fenolio, alkoholio ir chloro.
■ Dėl inovatyvaus sprendimo gaminys yra ne aerozolis, o putos, todėl puikiai tinka naudoti dideliame plote.
■ Priemonė nepatenka į CLP aprėptį, todėl yra maksimaliai saugi naudoti.
■ Šios priemonės poveikis odai patikrintas kliniškai.

Paskirtis
■ APESIN multi Quick & Easy tinka valyti kietus paviršius.
■ Universalųjį valiklį galima naudoti valyti visus vandeniui atsparius paviršius įstaigose, pavyzdžiui, viešosiose įstaigose, 
    biuruose, sporto salėse.
■ Taip pat tinka naudoti privačiuose slaugos namuose, operacinėse ir senelių prieglaudose.
■ Sanitarinėse patalpose, kur kalkių nuosėdas reikia šalinti specialiais milteliais, naudokite SANET daily Quick & Easy,
    kuris puikiai tinka muilo kalkių nuosėdoms šalinti ir maloniai kvepia citrinomis.
■ Gerai tinka valyti įprastus plastiko gaminius, pavyzdžiui, PMMA / polimetilo metakrilato organinį stiklą 8N, 
    POM / polioksimetileno „Hostaform“ (C 9021 ir 13021 rūšies).
■ Puikiai tinka valyti galvanizuotus paviršius, pavyzdžiui, chromą, nerūdijantįjį plieną ir žalvarį, taip pat stiklą.

Naudojimo pastaba
■ Naudodami „APESIN multi Quick & Easy“ uždėkite atskirą purkštuką.
■ Putas užtepkite ant audinio ir visiškai sudrėkinkite paviršių.
■ Pakankamai sudrėkinkite šluostę „APESIN multi Quick & Easy“, norėdami užtikrinti tinkamą paviršiaus sudrėkinimą.
■ Leiskite tirpalui veikti bent 1 minutę.
■ Rekomenduojame ištuštinti vandens butelį darbo dienai pasibaigus ir prieš kitą naudojimą pripildyti jį šviežiu 
    vandeniu.
■ Išsamios informacijos ieškokite kitame puslapyje: standartai ir veiklos spektras.

Sudėtis
100 g produkto sudėtis: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% nejoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų

Tvari plėtra ir gamyba

Produkto sauga, laikymas ir aplinkosauga
Sauga: Tik profesionaliems naudotojams. Daugiau informacijos ieškokite saugos duomenų lape. Biocidinius produktus 
naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą.
Laikymas: Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje.  Saugoti nuo šalčio.
Aplinkosauga: Galima išmesti tik visiškai tuščią pakuotę.

Kiekis priklauso nuo 
valomo daikto. Vado-
vaukitės toliau pateik-
tomis instrukcijomis.

Naudojimas ir dozavimas

Techninio pobūdžio 
informacija

APESIN multi

pH reikšmė 11

Universalus putojantis valiklis ir dezinfekavimo priemonė
■ Universalus ■ Saugu naudoti        ■ Itin veiksmingas

Prekiniai vienetai:

Užsakymo Nr.     714319          6 x 325 ml

Jūsų patikimas partneris:

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
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Paviršiaus dezinfe-
kavimas / valymas: 
Purkškite putas ant 
šluostės ir sudrėkinkite 
visą paviršių.

Konkretus dezinfekavi-
mas: Tinkama vietoms 
su konkrečiais higienos 
reikalavimais.

Sanitarinis dezinfeka-
vimas: Putas užtepkite 
ant audinio ir visiškai 
sudrėkinkite paviršių.

Sanitarinis valymas: 
Kad kalkes tirpinantis 
poveikis būtų stipres-
nis, prieš dezinfekciją 
naudokite, pavyzdžiui, 
„SANET daily Quick & 
Easy“.

Naudodami „APESIN 
multi Quick & Easy“ 
uždėkite atskirą 
purkštuką.

Darbo dienos pabaigoje 
ištuštinkite vandens 
buteliuką.



„APESIN multi Quick & Easy“ dezinfekavimo poveikis

„Quick & Easy“ sistema automatiškai užtikrina tinkamą bent 10 % (v/v) praskiedimą iš produkto koncen-
trato.
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Universalus putojantis valiklis ir dezinfekavimo priemonė


