
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΚΛΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΕ∆ΩΝ KitchenPro DUO

Ένα σακουλάκι αντιστοιχεί  

σε έως και 667 
µπουκαλάκια έτοιµα προς χρήση

Αποτελεσµατικότητα

• ∆οκιµασµένο απολυµαντικό σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ για 

υψηλή µικροβιακή προστασία

• Σκοτώνει µικρόβια και µύκητες, αποτελεσµατικό κατά του 

Norovirus

Αποδοτικότητα

• Καθαρίζει και απολυµαίνει µε ένα πέρασµα

• Για καθηµερινή χρήση σε όλους τους χώρους παρασκευής 

τροφίµων και για εξοπλισµούς

• Ο εξοπλισµός δοσολογίας Ecolab παρέχει τη µέγιστη 

αποδοτικότητα

Ασφάλεια

• Το κλειστό σύστηµα αποτρέπει την άµεση επαφή µε το 

συµπυκνωµένο διάλυµα

• Το προϊόν είναι ασφαλές, δεν απαιτείται ειδικός 

προστατευτικός εξοπλισµός

• Η χρωµατική κωδικοποίηση διασφαλίζει πως 

χρησιµοποιείτε πάντα το κατάλληλο προϊόν για κάθε εργασία 

καθαρισµού 

• Ακατάλληλο για χρήση µε µηχανές εκνέφωσης
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Βακτηριοκτόνο 

και µυκητοκτόνο, 

δοκιµασµένο 

σύµφωνα 

µε τα πρότυπα 

ΕΝ1276, 

ΕΝ1650 & 

ΕΝ13697



2. Σκουπίστε την επιφάνεια 3. Εφαρµόστε το προϊόν στην 
επιφάνεια

1. Χρησιµοποιήστε κρύο νερό για 

την προετοιµασία του διαλύµατος

4. Απλώστε το διάλυµα σε όλη την 
επιφάνεια

5. Αφήστε την επιφάνεια υγρή ανάλογα 

µε το είδος του µικροοργανισµού

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

*Ανάλογα µε την εργασία µπορούν να ισχύουν και οι συνθήκες καθαριότητας
εφόσον ο επιφάνειες έχουν καθαριστεί και στεγνώσει πριν από τη διαδικασία 

απολύµανσης.

Χρησιµοποιήστε το απολυµαντικό µε ασφάλεια. Να συµβουλεύεστε 

πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη 

χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων 

Ασφαλείας

ΠΡΟΪΟΝ ΑΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

KitchenPro Des 9081990 2 Χ 2L

Η βιωσιµότητα έχει σηµασία…

• 70% µείωση των απορριµµάτων σε 

σύγκριση µε τη βασική συσκευασία 

•  Φόρµουλες υψηλής συµπύκνωσης που 

µειώνουν το βάρος φορτίου

• Λιγότερος χώρος αποθήκευσης 

6. Ξεπλύνετε καλά µε καθαρό νερό

Συνθήκες Ρύπων % ∆ιάρκεια

Βακτηριοκτόνο ΕΝ1276 1% 5 Λεπτά

Μυκητοκτόνο ΕΝ1650 1% 15 Λεπτά

Βακτηριοκτόνο ΕΝ13697 1% 5 Λεπτά

Μυκητοκτόνο ΕΝ13697 1% 15 Λεπτά

Συνθήκες Καθαριότητας % ∆ιάρκεια

Βακτηριοκτόνο ΕΝ1276 0,5% 15 Λεπτά

Μυκητοκτόνο ΕΝ1650 0,5% 15 Λεπτά

Βακτηριοκτόνο ΕΝ13697 0,5% 5 Λεπτά / 1 Λεπτό

Μυκητοκτόνο ΕΝ13697 0,5% / 3% 15 Λεπτά

Norovirus 2,5% 60 Λεπτά

∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ:


