
 02. AEROSOLI

/  GAMĂ DE AEROSOLI DEZINFECTANȚI ȘI DEGRIPANT LUBRIFIANT

SPUMĂ DEZINFECTANTĂ PENTRU CURĂȚAT

Mod de utilizare : Agitați aerosolul, vaporizați la 20 cm de suprafața de curățat. Lăsați produsul să acționeze

și să pătrundă pentru a dizolva murdăria. Ștergeți cu o mișcare circulară cu o cârpă curată și uscată. Reînoiți
operațiunea dacă este necesar. Pentru curățarea tastaturilor și a suprafețelor mici, pulverizați spuma direct pe cârpă. Clătiți eventualul excesul de produs.

Utilizare  : Elaborată în laboratorul nostru R&D această spumă parfumată ușor, integrează ultimele 
imperative ecologice și de mediu, fără rabat de eficacitate : biodegradabilitate superioară la 95%(norme
OCDE 301). Conținut în COV (Compus Organic Volatil)  inferior la 25%.

DEZINFECTANT DE CONTACT

Mod de utilizare : Agitați aerosolul. Pulverizați pe suprafețele de tratat. Lăsați produsul să penetreze și să 
acționeze. Frecați cu o perie sau un burete curat părțile tratate. În funcție de suprafețe clătiți cu apă sau 
ștergeți cu o cârpă curată și uscată.  Pentru  utilizare  ca  dezinfectant  de climatizare, opriți climatizarea, 
pulverizați produsul în gurile de ventilație și intrările de aer. Lăsați să acționeze 10 min și reporniți climatizarea.

Utilizare  : Dezinfectant, decontaminant pe bază de amoniu cuaternar. Formulă lichidă cu aspect incolor pe
bază  alcoolică,  parfumat cu mentă.  Acțiune bactericidă : împiedică fermentarea  bacteriană și  elimină
mirosurile acesteia. Acțiune fungicidă : ( ciuperci, drojdii, mucegaiuri ), sporicid.  Acțiune algicidă  în  apele 
industriale.
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Utilizați biocizii cu precauțiune, citiți eticheta și informațiile produsului înainte de utilizare. Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.

Utilizați biocizii cu precauțiune, citiți eticheta și informațiile privind produsul înainte de utilizare.

SUPER DEGRIPANT LUBRIFIANT (D.G.P)

Utilizare  : Prezintă proprietăți decapante și degresante lăsând după evaporarea  
solvențiilor o peliculă anticorozivă. Produs cu punctul de scurgere jos, pătrunde 
rapid suporții corodați, rugina, le dezagreghează  permițând astfel degriparea 
suprafețelor tratate.

Mod de  utilizare  : Agitați înainte de utilizare. Vaporizați pe suprafețele care trebuie degripate. 
Așteptați câteva minute.
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Periculos. Respectați precauțiunile de utilizare.
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