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Noudata alla olevia 
ohjeita.

Käyttö ja annostelu

Tekniset tiedot

APESIN spray F

Pakkauskoot

Tilausnro. 714867 10 x 750 ml                   

 

Luotettu kumppanisi kohteessa

Desinfiointiin:
Sovetuu alueille, 
joihin liittyy erityisiä 
hygieniavaatimuksia.

Sumuttamalla:
Suihkuta pinnalle tai 
puhtaalle liinalle ja 
pyyhi.
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Pintojen puhdistus:
Pyyhi puhtaalla märäl-
lä tai kostealla liinalla. 

WC pesu:
Puhdista WC-istuimet.

Sopii ihanteellisesti 
keittiöpinnoille.
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Alkoholipohjainen, nopeakäyttöinen desinfiointineste - hajusteeton

■ Nopeavaikutteinen ■ Väriaineeton ja hajusteeton

Tuoteprofiili
■  APESIN spray F on nopeavaikutteinen desinfiointiaine, joka tuhoaa tehokkaasti bakteerit, hiivat ja tietyt virukset.
■  Sopii kaikille alkoholia kestäville pinnoille ja kalusteille esimerkiksi terveydenhuollossa ja suurkeittiöissä.
■  Välittömästi elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on huuhdeltava juomakelpoisella vedellä ennen 

käyttöä.
■  APESIN spray F Ei sisällä klooria, aldehydejä tai fenolia.

Käyttökohde
■  APESIN spray F lla voidaan desinfioida myös patjoja, sänkyjä, pöytäkärryjä, välinelokeroita, mattoja, kylpyhuoneen 

rakenteita, roskakoreja, WC-altaita, kehyksiä, ovenkahvoja, huonekaluja ja työtasoja, kaiteita, kenkiä sekä vaikeasti 
saavutettavia kohteita.

■  Sopii myös teräkoteloiden ja -astioiden puhdistukseen. Myös veitsille, saappaille ja puhdistuskoneille.
■  APESIN spray F voidaan käyttää alumiinipinnoilla.
■  Ei saa levittää alkoholille alttiille pinnoille (kuten pleksilasille).
■  Maalattujen pintojen: tarkista materiaalin kestävyys etukäteen huomaamattomasta kohdasta.

Käyttöä koskevia huomautuksia
■  Käytä laimentamattomana. Suihkuta suoraan kohteeseen 20 - 30 cm:n etäisyydeltä niin, että pinnat kostuvat koko-

naan, tai lisää puhtaalle ja imukykyiselle liinalle ja pyyhi pinnat perusteellisesti.
■  Enint. 50 ml/m². Älä suihkuta laajoille alueille (max. 2 m²).
■  Anna aineen vaikuttaa, lisätiedot ja vaikutusajat löytyvät seuraavalta sivulta kohdasta Standardit & teho.

Koostumus
Valmistusaineet/100g: 40g ISOPROPYL ALCOHOL, 25g PROPYL ALCOHOL

Kestävää kehitystä ja tuotantoa

Tuoteturvallisuus, varastointi ja ympäristönsuojelu
Turvallisuus: Vain ammattikäyttöön. Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteessa. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkin-
nät ja valmistetiedot ennen käyttöä. 
Varastointi: Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa.
Ympäristö: Pakkauksen saa toimittaa jätekeräykseen vain täysin tyhjennettynä.
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Tekniset tiedot

APESIN spray F

Alkoholipohjainen, nopeakäyttöinen desinfiointineste - hajusteeton

Pinnan desinfiointi Altistumisaika
Elintarvikealue / Teollinen ja institutionaalinen alue 30 sek. 1 min. 2 min. 5 min.

bakterisidinen vaikutus
EN 1276 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 13697 Korkea orgaaninen kuormitus X

hiivamyrkyllinen vaikutus
EN 1650 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 13697 Korkea orgaaninen kuormitus X

Pinnan desinfiointi Altistumisaika
Soveltuu terveydenhuoltokäyttöön 30 sek. 1 min. 2 min. 5 min.

bakterisidinen vaikutus
EN 13727 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 13697 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 16615 Korkea orgaaninen kuormitus X

tuberkuloidinen vaikutus
EN 14348 Korkea orgaaninen kuormitus X

hiivamyrkyllinen vaikutus
EN 13624 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 13697 Korkea orgaaninen kuormitus X
EN 16615 Korkea orgaaninen kuormitus X

viruksia tappava vaikutus
EN 14476 tehokas vaipallisia 
viruksia vastaan

Korkea orgaaninen kuormitus X

EN 14476 rajoitetun spektrin 
viruksia tappava vaikutus

Korkea orgaaninen kuormitus X

EN 14476 yksittäiset  
koe-organismit
Lehmärokkovirus Korkea orgaaninen kuormitus X
Hiiren norovirus (MNV) Korkea orgaaninen kuormitus X
Adenovirus Korkea orgaaninen kuormitus X


