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Eco – Bac Classic
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
Το Eco-Bac Classic είναι ένα πολύ αποτελεσµατικό συµπυκνωµένο καθαριστικό και απολυµαντικό µε άρωµα και
χρώµα. To προϊόν διασφαλίζει την υγιεινή και την αποτελεσµατικότητα σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων.
Έχει µεγάλο εύρος απολυµαντικής δράσης :
Βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ1276 σε συγκέντρωση 1,25% (125ml/10L) σε 5 min
Μυκητοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ1650 σε συγκέντρωση 0,75% (75ml/10L) σε 15 min
Καθαριότητα – Αυξηµένο επίπεδο υγιεινής λόγω της καθαριστικής και απολυµαντικής δράσης, για όλες τις
ανθεκτικές στο νερό επιφάνειες
Ασφάλεια – Ταχείας δράσης και µεγάλου εύρους απολυµαντική δράση για αυξηµένη ασφάλεια σε χώρους
επεξεργασίας τροφίµων
Αποδοτικότητα – Μικρή συγκέντρωση εφαρµογής και µικρός χρόνος δράσης που εξασφαλίζουν το µέγιστο
καθαριστικό αποτέλεσµα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συµβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς
οδηγίες χρήσης
2. Σκουπίστε την επιφάνεια, ώστε να αποµακρυνθούν τα
υπολείµµατα των τροφίµων και οι µεγάλοι ρύποι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση.

3. Φορέστε προστατευτικά γάντια και συσκευή
προστασίας µατιών/προσώπου, όταν χειρίζεστε το
αδιάλυτο προϊόν.

Να µην αναµιγνύεται µε κανένα άλλο προϊόν. ∆ιαθέστε
τους κενούς περιέκτες µόνο όταν είναι εντελώς άδειοι και
κλειστοί.
Υπολείµµατα προϊόντων: Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο
∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος.

4. Ετοιµάστε το διάλυµα ανάλογα µε τον επιθυµητό
βαθµό και χρόνο απολύµανσης.
∆οσολογήστε 75ml σε 10L νερό (χρόνος επαφής 15 min)
ή 125 ml σε 10L νερό (χρόνος επαφής 5 min)

∆ραστική ουσία : 100g υγρού περιέχουν: 1.75g
Tεταρτοταγείς ενώσεις του αµµωνίου, βενζυλο(C12-16αλκυλο)διµεθυλο-,χλωριούχες, 1.5g Χλωριούχο
διδεκυλοδιµεθυλαµµώνιο

5. Χρησιµοποιείστε το καθαριστικό διάλυµα µε
ψεκαστήρα, πανί ή mop και καθαρίστε όλη την
επιφάνεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

6. Αφήστε το διάλυµα να δράσει για τουλάχιστον 5min ή
15 min, ανάλογα µε την συγκέντρωση του.
7. Ξεβγάλτε την επιφάνεια µε καθαρό νερό και αφήστε
την να στεγνώσει.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 4X5 L

Χρησιµοποιείτε τα απολυµαντικά µε ασφάλεια.
∆ιαβάστε την ετικέτα και το τεχνικό φυλλάδιο του
προϊόντος, πριν από την χρήση του
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας,
συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να
διατηρείται σε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 0oC.
Ecolab A.E.
Κηφισίας 280 & Ύδρας 2, 152 32 Χαλάνδρι,
Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab .com

