DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE 112

Szybka dezynfekcja, środek gotowy do użycia

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ W przemyśle spożywczym, kuchniach i instytucjach opieki zdrowotnej

■ Bez zapachu

■ Do dezynfekcji wszystkich powierzchni i materiałów zmywalnych

■ Bakteriobój bez zapachu

■ Tylko małe obszary

■ Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy (TBC) i natychmiastowe
ograniczone działanie wirusobójcze (przeciwko wszystkim wirusom otoczkowym, takim jak wirusy grypy, koronawirusy)
■ Ujęty na liście VAH

Dane techniczne
Wartość pH

8

Kolor produktu

bezbarwny

Pojemność*

600 ml butelka

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com

DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI

FLÄCHENDESINFEKTIONSMITTEL SE 112
Szybka dezynfekcja, środek gotowy do użycia
Zastosowanie i dozowanie
Bez rozcieńczania - 30 sek.

Uwaga
Skład: 100 g zawiera: 45 g etanolu. Nr. pozwolenia 1766/TP/2020.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące
produktu. Zmiany koloru lub różnice w kolorze produktu nie mają wpływu na
jego jakość.

Zwroty określające zagrożenie
H226

Łatwopalna ciecz i pary.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki
preparatu niebezpiecznego do produktu Flächendesinfektionsmittel SE 112 n
uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
SE112-0600

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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