07. PRODUSE DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE

PRODUȘI DE CURĂȚARE ȘI DEZINFECTARE
/ PRODUS CHIMIC DE TRATAMENT
PRODUS DE CURĂȚARE A BATERIILOR DE CLIMATIZARE
CLIMEX
Precauțiuni către utilizator :

Combinație de tensioactivi supra activați conceput
pentru eliminarea grăsimilor, prafului și a uleiurilor arse
de orice natură pe orice suport (vopsea, plastic,
metal, sol). Se clătește foarte ușor.
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Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

Principalele utilizări :
CLIMEX poate ﬁ utilizat pentru orice fel de curățare
a materialelor de industrie alimentară ancraste :
mașini,motoare,baterii de climatizare,tuburi,ﬁltre,soluri...

Mod de aplicare :
Se folosește pur sau diluat până la 25 % cu apă. Se
lasă să acționeze între 10-30 min după care se clătește
cu apă. Poate ﬁ utilizat cu un sistem de pulverizare cu
presiune astfel încât să elibereze o spumă aderentă,
detergentă și eliminatoare de murdărie.

Rezerve :
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta la ﬁșa
de securitate disponibilă la cerere.
Periculos. Respectați instrucțiunile de utilizare.
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CURĂȚĂTOR DE GHENE
Combinație
VMC NET

de agenți înmuitori și saponiﬁanți
Prezența agenților dezinfectanți întărește acțiunea
sa bacteriostatică.

Principalele utilizări :
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PROXYDE ECORA
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Curățare rapidă prin pulverizare în tubulaturi cu ajutorul
kit VMC 9 și prin imersie pentru acțiune asenizantă și
dezincrustantă a grilelor de ventilație și aerisire.

Rezerve către utilizator :
Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.
Utilizați biocizii cu precauțiune, înainte de utilizare.
Citiți eticheta și informațile privind produsul.

Mod de aplicare :
Se pulverizează pur. Curățare prin imersie în amestec :
1 litru de VMC NET în 5 litri de apă cu mâna sau cu o
pensulă. Clătiți cu apă de la rețea. Nu atacă metale sau
plasticuri.

Rezerve :
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta la ﬁșa
de securitate disponibilă la cerere.

Produs de dezinfectare care are la bază
peroxid de hidrogen și acid peracetic.

Principalele utilizări :
Poate ﬁ folosit :
- dezinfectarea, dezodorizarea suprafețelor
- prin pulverizare (dozaj 2 %) ;
- pentru neutralizare în instalațiile de
aer condiționat (dozaj 1%) ;
- pentru dezinfectarea și tratarea bioﬁlmului
prin circulație în turnurile de răcire (1 - 3 %).
Utilizați biocizii cu precauțiune, înainte de utilizare.
Citiți eticheta și informațile privind produsul.

Mod de aplicare :
- Pulverizare
- Nebulizare
- Diluție

Rezerve :
Produs cu uzaj exclusiv profesional. A se raporta
la ﬁșa de securitate disponibilă la cerere.

Rezerve către utilizator :
Acest produs este destinat unui uzaj
profesional. A se conforma instrucţiunilor.
Declinăm orice responsabilitate dacă produsul
nu este utilizat conform prescripţiilor.

