ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Epicare 5
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ
Το Epicare 5 είναι αντιµικροβιακό κρεµοσάπουνο χωρίς άρωµα και χωρίς χρώµα. Είναι κατάλληλο για τον
καθαρισµό των χεριών αλλά και του σώµατος. Το Epicare 5 είναι βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ 1499 και
δερµατολογικά ελεγµένο. Το Epicare 5 δοσολογείται µε το dispenser Maximum 2, το οποίο έχει µοντέρνο σχεδιασµό
και παραθυράκι για οπτικό έλεγχο του περιεχοµένου και δυνατότητα ρύθµισης της δόσης. Η δόση µπορεί να
ρυθµιστεί από 0,5 έως 1,5 ml. To δοσοµετρικό Maximum 2 προσαρµόζεται εύκολα και γρήγορα στον τοίχο, ο
καθαρισµός του είναι εύκολος και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µε τον αγκώνα για αυξηµένη υγιεινή και ασφάλεια.
Πεδίο εφαρµογής : Κατάλληλο για χρήση σε χώρους µακροχρόνιας περίθαλψης και χώρους επεξεργασίας
τροφίµων.
Καθαριότητα – Αντιµικροβιακό κρεµοσάπουνο χωρίς χρώµα και άρωµα.
Ασφάλεια – Αποφεύγεται η επιµόλυνση. Η ταχεία δράση και το ευρύ αντιµικροβιακό φάσµα, εξασφαλίζουν
αυξηµένη υγιεινή και ασφάλεια για τους εργαζόµενους στους χώρους τροφίµων.
Αποδοτικότητα – Καθαριστική και αντιµικροβιακή δράση σε ένα προϊόν. Ταχεία αντιµικροβιακή δράση.
Ελεγχόµενη δόση µε το δοσοµετρικό σύστηµα της Ecolab.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ECOLAB

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Epicare 5 χρησιµοποιείται µε το δοσοµετρικό της
Ecolab.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση.

1. Απλώστε 3ml στα χέρια

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2/3. Τρίψτε τα χέρια για 30 δευτερόλεπτα

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.

4/5. Βρέξτε τα χέρια µε νερό για να δηµιουργηθεί
επαρκής αφρός.
6. Ξεπλύνετε καλά τα χέρια µε καθαρό νερό
7. Στεγνώστε τα χέρια µε καθαρή πετσέτα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να
διατηρείται σε θερµοκρασία µικρότερη από 25oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 12X500 ml

Ecolab A.E.
Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα
T 210 6873 700/ F 210 68 13 527
www.ecolab .com

