ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Epicare Des
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το Epicare Des είναι κατάλληλο για την καθηµερινή απολύµανση των χεριών σε περιοχές επεξεργασίας τροφίµων.
Περιέχει υψηλής ποιότητας αλκοόλες και δεν περιέχει άρωµα και χρώµα. Το Epicare Des έχει πολύ καλή
συµβατότητα µε την επιδερµίδα, καθώς δεν περιέχει ερεθιστικά ή πιθανά αλλεργιογόνα συστατικά. Το Epicare Des
πρέπει να χρησιµοποιείται µετά το πλύσιµο των χεριών µε κρεµοσάπουνο.
Είναι βακτηριοκτόνο και µυκητοκτόνο σύµφωνα µε τα ΕΝ 1500 -3ml/20 sec. και είναι δραστικό κατά των Rotavirus
(3ml/15sec.), Adenovirus (3ml/60sec.), Murine Norovirus (3m/120sec.)
Πεδίο εφαρµογής : Για απολύµανση των χεριών σε περιοχές επεξεργασίας τροφίµων.
Καθαριότητα – Ταχείας δράσης και µεγάλου εύρους απολύµανση, που εξασφαλίζει βελτιωµένη υγιεινή στους
χειριστές των τροφίµων.
Ασφάλεια – Αποφεύγεται η µεταφορά µικροβίων.
Αποδοτικότητα – Ελεγχόµενη δοσολόγηση µε το δοσοµετρικό της Ecolab, 3 ml επαρκούν για απολύµανση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΤΗΣ ECOLAB
1. Με ένα πάτηµα της συσκευής, δοσολογούνται 3ml
προϊόντος στα χέρια σας
2. Τρίψτε τα χέρια σας όπως δείχνουν οι εικόνες 2 - 7
3. Προσοχή!. Τα χέρια πρέπει να είναι επαρκώς
βρεγµένα µε το Epicare Des κατά την διάρκεια της
χρήσης του. Standard ∆ιαδικασία για την Υγιεινή των
Χεριών σύµφωνα µε το EN 1500.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για
επαγγελµατική χρήση.
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.
∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον
επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.
Ενεργά συστατικά : Τα 100g προϊόντος περιέχουν 70.0
g 1-προπανόλη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Χαρτοκιβώτιο 6X500 ml

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 µικρότερη από 25oC.
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