
Profil produktu
■ Wielofunkcyjny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania przeciwko bakteriom, drożdżom, wirusom  
    (ograniczone spektrum) i grzybom w obszarach medycznych, instytucjonalnych i publicznych. 
■ APESIN multi Quick & Easy zapewnia efektywną dezynfekcję i czyszczenie w jednym kroku.
■ Wysoce skoncentrowana formuła minimalizuje koszty transportu i wpływa na zmniejszenie potrzebnej 
    powierzchni magazynowej.
■ Przenośny system dozujący Quick & Easy oferuje dokładne i bezpieczne dozowanie.
■ Nie zawiera barwników i substancji perfumujących.
■ Dzięki rezygnacji z takich składników, jak aldehydy, fenole, alkohol i chlor, zapach produktu nie jest uciążliwy.
■ Brak aerozolu poprzez innowacyjne rozwiązanie, jakim jest dozowanie w postaci pianki. Dzięki temu produkt 
    doskonale nadaje się do stosowania na dużych obszarach.
■ Produkt w roztworze roboczym jest nieklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem CLP, 
    oferując tym samym maksymalne bezpieczeństwo użytkownika.
■ Tolerancja na skórze została przetestowana dermatologicznie.

Miejsce aplikacji
■ APESIN multi Quick & Easy nadaje się do stosowania na twardych powierzchniach.
■ Wszechstronny - może być stosowany na wszystkich powierzchniach wodoodpornych w obszarach 
    instytucjonalnych, np. obiektach publicznych, biurach, siłowniach.
■ Nadaje się również do użycia w domach opieki, gabinetach lekarskich i domach spokojnej starości.
■ W obszarach sanitarnych, gdzie potrzebne jest rozpuszczanie osadów wapiennych, zalecamy użycie np. SANET 
    power Quick & Easy, który jest wyjątkowo skuteczny i pozostawia przyjemny, cytrynowy zapach po zastosowaniu.
■ Wysoce kompatybilny z powszechnie stosowanymi tworzywami sztucznymi, jak np. PMMA/Polymethyl 
    methacrylate Plexiglas 8N, POM/Polyoxymethylene Hostaform typ C 9021, typ 13021.
■ Doskonała kompatybilność z powierzchniami galwanizowanymi, takimi jak chrom, stal nierdzewna i mosiądz, 
    jak również na szkle.

Sposób aplikacji
■ Używaj oddzielnego spryskiwacza do produktu APESIN. Oznacz spryskiwacz naklejką.
■ Nanieś piankę na ścierkę i zwilż całkowicie powierzchnię.
■ Zwilż dokładnie ściereczkę produktem APESIN multi Quick & Easy, aby zagwarantować właściwe zwilżenie powierzchni.
■ Pozostaw roztwór na powierzchni przynajmniej przez 1 minutę.
■ Rekomendujemy opróżnienie kartridża na wodę po skończonym dniu roboczym i ponowne napełnienie świeżą, 
    czystą wodą, dopiero zaraz przed kolejnym użyciem systemu.

Skład
Składniki na 100 gr: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

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 ety-
kietę i informacje dotyczące produktu. 
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. 
Wrażliwy na działanie mrozu.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Dozować w zależności 
od zastosowania. 
Przestrzegać poniższych 
instrukcji.

Stosowanie i dozowanie

Informacja techniczna

APESIN multi

Wartość pH 11

Środek w piance do dezynfekcji powierzchni 
■ Wszechstronny             ■ Bezpieczny                    ■ Wysoce efektywny

Dostępne opakowania

Kod produktu: 714319            6 x 325 ml
Zaufany partner: 

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286 
Werner & Mertz Polska sp. z o.o. | ul. Krakowiaków 50 | 02-255 Warszawa | Polska | www.werner-mertz.pl | + 48 22 771 46 71
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Dezynfekcja i mycie 
powierzchni: Nanieś 
piankę na ścierkę i 
całkowicie zwilż pow-
ierzchnię.

Używaj oddzielnego 
spryskiwacza do 
APESIN multi Quick 
& Easy.

Opróżnij kartridż na 
wodę po zakończeniu 
dnia roboczego.

Mycie sanitariatów: 
Aby zwiększyć siłę 
usuwania kamienia, 
zastosuj przed dezy-
nfekcją SANET daily 
Quick & Easy.

Dezynfekcja 
sanitariatów:
Nanieś piankę na ścier-
kę i całkowicie zwilż 
powierzchnię.

Dezynfekcja specjalna: 
nadaje się do obszarów 
o szczególnych wymo-
gach higienicznych.



Działanie dezynfekujące APESIN multi Quick & Easy

System Quick & Easy automatycznie zapewnia prawidłowe rozcieńczenie koncentratu produktu na poziomie 
minimum 10% (v/v).

Informacja techniczna

APESIN multi
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