
Følg vejledningen 
herunder. 

Påføring og dosering

Teknisk information

APESIN spray F

Salgsenheder:

Ordner No. 714867 10 x 750 ml                   

 

Deres betroede partner hos Dem selv

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

Desinfektions-       
middel::
Velegnet til områder 
med specifikke
 hygiejnekrav.

Sprayflaske:
Sprøjtes på en ren 
klud, hvorefter 
overfladen aftørres 
våd, eller kun påsprø-
jtning.
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Overflader-
engøring:aftør over-
fladen våd eller fugtig 
med en ren klud. 

Toiletrengøring:
Rengør toiletsæder.

Ideel til påføring på 
overflader i køkke-
nområder.
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Flydende, alkoholbaseret hurtig desinfektionsvæske – parfumefri

■ Hurtigvirkende ■ Fri for farvestof og parfume.

Produktprofil
■  APESIN spray F er et hurtigtvirkende desinfektionsmiddel mod bakterier og gær samt med begrænset virusdræben-

de virkning..
■  Midlet er egnet til alle alkoholfaste overflader og møbler i sundhedsplejefaciliteter såvel som fødevarebehandlende 

områder.
■ Flader i direkte berøring med fødevarer skal skylles med drikkevand før brug.
■ APESIN spray F er fri for klor, aldehyd og fenol.

Anvendelsesområde
■  APESIN spray F kan også bruges på madrasser, senge, trækvogne, instrumentdepoter, gulvtæpper og badeværelses-

konstruktioner, skraldespande, toiletsæder, rammekonstruktioner, dørhåndtag, møbler og arbejdsflader, gelænde-
re, sko samt steder med vanskelig adgang.

■  Også egnet til rengøring af skærekasser og beholdere. Det er bedst anvendeligt til knive, støvler og rengøringsmas-
kiner.

■ APESIN spray F kan påføres på aluminiumsflader.
■  Må ikke påføres alkoholfølsomme materialer (eks. Plexiglas).

Anvendelsesnote
■  Anvendes ufortyndet. Sprøjtes direkte på genstande i en afstand på 20-30 cm, så hele overfladen besprøjtes, eller 

sprøjtes på en ren klud, med hvilken hele overfladen pudses.
■  Maks. 50 ml/m². Sprøjt ingen større overflader over (maks. 2 m²).
■  Giv opløsningen tid til at virke, detaljerede oplysninger og eksponeringstider findes på næste side: Standarder & 

virkningsspektrum.

Ingredienser
Ingredienser pr. 100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold
Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. Biocider skal anvendes på 
forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse. 
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.
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Overfladedesinficering Ekspositionsvarighed
Fødevareområde / Industrielt og institutionelt område 30 sek. 1 min. 2 min. 5 min.

baktericidt 
EN 1276 Høj organisk belastning x
EN 13697 Høj organisk belastning x

gærsvampedræbend
EN 1650 Høj organisk belastning x
EN 13697 Lav organisk belastning x

Overfladedesinficering Ekspositionsvarighed
Sundhedsarealer 30 sek. 1 min. 2 min. 5 min.

baktericidt
EN 13727 Høj organisk belastning x
EN 13697 Høj organisk belastning x
EN 16615 Høj organisk belastning x

Tuberkeldræbende
EN 14348 Høj organisk belastning x

gærsvampedræbend
EN 13624 Høj organisk belastning x
EN 13697 Høj organisk belastning x
EN 16615 Høj organisk belastning x

Viruzid
EN 14476 virksomt mod indkapslede vira Høj organisk belastning x
EN 14476 (Vacciniavirus) Høj organisk belastning x
EN 14476 (MNV) Høj organisk belastning x


