Πληροφορία προϊόντος

PI 5/11/06/2021

Απολύμανση επιφανειών
Περιγραφή
Απολυμαντικό χωρίς αλδεΰδες και αλκοόλη με μεγάλη
αποτελεσματικότητα και εξαιρετική συμβατότητα με
υλικά. Δεν αφήνει υπολείμματα σε επιφάνειες. Δραστικό σε μεγάλο εύρος κατά των θετικών και αρνητικών
κατά Gram οργανισμών. Αποτελεσματικό κατά όλων των
ενθυλακωμένων ιών όπως ιοί γρίπης, ιός vaccinia,
SARS-CoV-2, HIV, HBV, HCV καθώς και ροταϊοί και νοροϊοί (περιορισμένα βιοκτόνο σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία RKI-/DVV). Περιορισμένη βιοκτόνος
δράση.
Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή τρόπο. Να
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για
το προϊόν πριν από τη χρήση.

αεροζόλ ή ψεκασμό.

υπόδειξη
Ο χρόνος δράσης προσανατολίζεται στο επιθυμητό
εύρος δράσης και είναι μεταξύ 30 δευτερολέπτων και
60 λεπτών.

ιδιότητες
- απολυμαντικό χωρίς αλδεΰδες και αλκοόλη
- ουδέτερο pH
- δεν αφήνει υπολείμματα
- συμμορφώνεται με VAH (Verband für Angewandte
Hygiene e.V. - Σύλλογος εφαρμοσμένης υγιεινής)

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
βάση

quartäre
Ammoniumverbindungen
/ quaternary ammonium
compounds

Χρώμα / όψη

farblos / colourless

οσμή

charakteristisch /
characteristic

υδατοδιαλυτότητα

mischbar / mixable

σχήμα

flüssig / liquid

σημείο ανάφλεξης

n.a.

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

36 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Ιδανικό για την απολύμανση επιφανειών μετά από την
επισκευή ή το σέρβις στο συνεργείο. Επίσης για το
σπίτι, εξοπλισμό άθλησης, σολάριουμ και την απολύμανση συστημάτων αερισμού. Συμβατό με ευαίσθητες επιφάνειες όπως ακρυλικό γυαλί, λινόλεουμ, PVC
και ανοδιωμένο αλουμίνιο.

Εφαρμογή
Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια προς επεξεργασία από
χοντρές ακαθαρσίες. Στη συνέχεια ψεκάστε καλά το
υλικό απολύμανσης επιφανειών και αφήστε το να
δράσει. Στο τέλος, σκουπίστε με πανί. Προσέξτε τις
προδιαγραφές κατασκευαστών κατά την απολύμανση με
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Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

