Teknisk information

APESIN kitchen
Skummende desinfektionsmiddel til rengøring i køkkenet

■ Hygiejnisk		

■ Sikker		

■ Meget effektiv

Produktprofil

Påføring og dosering
Anvend separat trigger
til APESIN kitchen Quick
& Easy.

Dosis efter anvendelsesområde. Følg
nedenstående anvisninger.

Tøm vandflasken ved
arbejdstidens ophør.

Ideel til påføring på
overflader i køkkenområder.

■ Desinfektionsmiddel til rengøring af køkken med stor antibakteriel og antiskimmel aktivitet i områder med
fødevarer.
■ APESIN kitchen Quick & Easy sikrer effektiv desinfektion og rengøring i et trin.
■ Det koncentrerede indhold minimerer transportvægt og lagerkapacitet.
■ Quick & Easy‘s bærbare doseringssystem sikrer præcis og sikker dosering.
■ Indeholder ikke farvestoffer og parfume.
■ Ved at undlade at anvende ingredienser som aldehyd, fenol, alkohol og klorin sikrer man, at der ikke opstår
lugtgener.
■ Produktet indeholder ingen aerosol takket være en innovativ skumløsning, og er derfor perfekt egnet til store
områder.
■ CLP-fri brug giver maksimal brugersikkerhed.

Anvendelsesområde

■ APESIN kitchen Quick & Easy er velegnet til hårde overflader i områder med fødevarer, fx køkkener, kantiner,
restauranter og levnedsmiddelindustrien.
■ Kan sagtens komme i kontakt med fødevarer i overensstemmelse med bestemmelserne for kontakt med fødevarer.
■ Høj kompatibilitet på almindelige plastmaterialer, fx PMMA/polymethylmethacrylat plexiglas 8N,
POM/polyoxymethylen hostaform type C 9021, type 13021.
■ Fremragende kompatibilitet på elektropletterede overflader såsom krom, rustfrit stål og messing samt på glas.

Anvendelsesnote

■ Anvend separat trigger pr. APESIN-produkt samt selvklæbende mærkater for at kunne skelne.
■ Kom skum på et stykke stof, og væd overfladen helt.
■ Fugt stoffet tilstrækkeligt med APESIN kitchen Quick & Easy for at sikre passende fugtning af overfladen.
■ Lad opløsningen virke i mindst 1 minut.
■ Områder, der er i direkte kontakt med fødevarer, skal skylles med drikkevand efter brug af APESIN kitchen
Quick & Easy.
■ Der henvises til mere detaljeret information på næste side: Standarder & aktivitetsspektrum.
■ Vi anbefaler tømning af vandflasken efter endt arbejdsdag og genopfyldning af flasken med frisk vand inden
næste brug.

Ingredienser

Ingredienser per 100g: <5% Anioniske overfladeaktive stoffer, Kationiske overfladeaktive stoffer, Nonioniske
overfladeaktive stoffer

foruddefineret dosering

Bæredygtig udvikling og fremstilling

Vejledning for produktsikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet. Biocidholdige
produkter skal anvendes paa forsvarlig maade. Læs foerst etiketten og oplysninger om produktet.
Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.
Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.
Salgsenheder:
Ordner No

pH-værdi

. 714320

6 x 325 ml
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Quick & Easy-systemet sikrer automatisk en korrekt fortynding på min. 10% (v/v) af produktkoncentrationen.
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