
Profil produktu
■ APESIN spray jest rekomendowany do dezynfekcji urządzeń, sprzętów i powierzchni w biurach, klinikach i gabi-       
    netach lekarskich.
■ APESIN spray może być także stosowany na materace, stelaże łóżek, wózki, tace pod instrumenty chirurgiczne,   
    maty do kąpieli, kosze na śmieci, sedesy, armatury, klamki i uchwyty drzwi, powierzchnie mebli, blaty robocze, 
    poręcze, obuwie oraz wszelkie miejsca trudnodostępne.
■ APESIN spray został przetestowany zgodnie z wytycznymi listy VAH.
■ Nie zawiera chloru, aldehydów i fenoli.

Miejsce aplikacji
■ Nie stosować na powierzchniach wrażliwych na alkohol (np. plexiglas).

Skład
Składniki na 100 gr: 70g ISOPROPYL ALCOHOL, 0,1g LAURYLAMINE DIPROPYLENEDIAMINE, kompozycje zapachowe

Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju

Bezpieczeństwo produktu, przechowywanie i zalecenia dot. ochrony środowiska
Bezpieczeństwo: Wyłącznie do profesjonalnego użytku. Więcej informacji znajduje się w Karcie Charakterystyki 
Produktu. Ostrożnie stosować produkty biobójcze. Przed każdym użyciem przeczytać etykietę i informacje o pro-
dukcie.
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze pokojowej w oryginalnym pojemniku.
Ochrona środowiska: Wyrzucać tylko całkowicie opróżnione opakowania do właściwego pojemnika na odpady.

Postępować według 
poniższych instrukcji. 

Stosowanie i dozowanie

Informacja techniczna

APESIN spray

Wartość pH 10

Produkt w postaci cieczy prezeznaczony do dezynfekcji powierzchni 
w zakładach opieki zdrowotnej
■ Szybkie działanie     ■ Wolny od barwników      ■ Certyfikowany

Dostępne opakowania

Kod produktu  713159      10X 750  ml trigger

Zaufany partner

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
Werner & Mertz Polska Sp. z o.o. ul.| Londyńska 4/4 | 03-921 Warszawa | www.wmprof.com

Nadaje się do obszarów 
o szczególnych wymo-
gach higienicznych.
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Czyszczenie toalet: 
Wyczyść deskę i obszar 
zewnętrzny toalety.

Butelka ze spryski-
waczem:
Spryskać czystą 
ściereczkę i przetrzeć 
powierzchnię. 
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Butelka ze spryski-
waczem:
Max. 50 mL/m². Nie 
stosować na dużych 
powierzchniach (max. 
2m) 


