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P3-manosoft
® 

 

Περιγραφή: Λοσιόν για το πλύσιµο   χεριών µε κανονική 

επιβάρυνση ρύπου στη Βιοµηχανία Τροφίµων και 

 

Πλεονεκτήµατα: • Πλήρης και ήπια καθαριστική δράση  

 • Ειδικά σχεδιασµένο για χώρους τροφίµων και νερού 

 
 • Χωρίς άρωµα και χρωστικές 

 • ∆ερµατολογικά ελεγµένο  

Ιδιότητες 

Εµφάνιση: διαυγές, άχρωµο υγρό 

Σταθερότητα                                                                  

αποθήκευσης: -10 έως 30 °C 

pH: 4.8 - 5.2 (20 °C) 

Συστατικά: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, 
Lauryl Glucoside, PEG-7 Glyceryl 
Cocoate, Ammonium Sulfate, 
Cocamidopropyl Betaine, Sodium 
Benzoate, Laureth-2, Propylene 
Glycol, PEG-55 Propylene Glycol  

  
  

Εφαρµογή  Το P3-manosoft είναι κατάλληλο για καθηµερινό καθαρισµό, 

ελαφρώς ρυπαρών χεριών, ειδικά πριν την απολύµανση 
τους, για τις βιοµηχανίες τροφίµων. 

 
 Τρόπος εφαρµογής • Εφαρµόστε περίπου 3 ml P3-manosoft σε υγρά χέρια 

 • Τρίψτε σχολαστικά, µέχρι να διαλυθεί ο ρύπος 

 • Ξεπλύντε καλά µε τρεχούµενο νερό 

 
Για πρακτική και ενδεδειγµένη εφαρµογή, προτείνουµε  τη 
χρήση του P3-Mano Center, το οποίο αποτελείται από ένα 



Ecolab Α.Ε. 
Λ. Κηφισίας 280 & Ύδρας 2 
152 32 Χαλάνδρι 
www.ecolab.com 

 

 

  
 

διανεµητή συνοδευόµενο  από πίνακα οδηγιών για εφαρµογή 
συµµορφωµένη µε τη βιοµηχανία τροφίµων. 

 
Για την πλήρωση φιαλών  1 l από δοχεία 5 l, προτείνουµε τη 
χρήση του P3-Clean Station.  

Ασφάλεια Aσύµφωνα µε τα διαθέσιµα δεδοµένα το P3-manosoft δεν 

είναι επικίνδυνο σκεύασµα βάσει της Νοµοθεσίας για τα 
χηµικά ή µε τους Κανονισµούς για τις Επικίνδυνες Ουσίες 
που βρίσκονται σε ισχύ. 

  
 
Οι σχετικές φράσεις κινδύνου και ασφάλειας υπάρχουν στο EC  ∆ελτίο ∆εδοµένων 
Ασφαλείας. Προτείνουµε τη δική µας ιδέα ασφάλειας  P3 - safety first σαν βοήθεια στον  
τρόπο ασφαλούς χειρισµού των καθαριστικών παραγόντων και απολυµαντικών, από τους 
εργαζοµένους σας. Στη διάθεσή σας να απαντήσουµε σε οποιαδήποτε ερώτηση προκύπτει. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι δηλώσεις, πληροφορία και δεδοµένα που παρουσιάζονται στο παρόν πιστεύεται ότι είναι ακριβή και αξιόπιστα. Η 
πληροφορία περιγράφει τις χαρακτηριστικές ιδιότητες του P3-manosoft για συνηθισµένη χρήση αλλά  δεν µπορεί να 
εκληφθεί ως εγγύηση, ή σιωπηρή εγγύηση για ένα συγκεκριµένο σκοπό και δεν επιφέρει δικαιώµατα εγγύησης. Τα 
χαρακτηριστικά και η απόδοση µπορεί να ποικίλουν ανάλογα µε τις συνθήκες χειρισµού. Επιπλέον, λαµβανοµένων υπόψη 
των πολυάριθµων παραµέτρων που µπορούν να επηρεάσουν την χρήση των προϊόντων µας, δεν απαλλάσσει τον χρήστη 
από την υποχρέωση να βρει την καταλληλότητα των προϊόντων και τα αντίστοιχα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να πάρει. 
Επιπλέον, πιθανή καταπάτηση των δικαιωµάτων ευρεσιτεχνίας πρέπει να αποφεύγεται. 
(Έκδοση Ιανουάριος 2002) 


