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Дръжте вакуумната торбичка затворена. Съхранявайте на стайна

температура.

Съхранение

Една доза на ползване.

Дозиране

Кат. № 4110707901

Съдържание на опаковката

Използвайте дезинфектантът безопасно. Винаги четете

информацията за продукта и етикета преди употреба. 

Инструкция за безопастност

6 x 0,3 кг

Use disinfectants safely. Always read the label and product information

before use.

Storage

Keep vacuumBAG closed. Store at room temperature.

Outer carton
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Референции

Като алтернатива, препоръчваме нашия дозатор hygieneAUFLAGEN

за хартиени покривала, за предпазване от инфекции при контакт с

тоалетната седалка.

As alternative we recommend our  LUNA seatCOVER dispenser with 

matching hygieneAUFLAGEN to prevent exposure to infections on toilet 

seats.

References

Опаковъчен картон

Dosage

One portion per use.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 41107079016 x 0,3 kg

Put the wcDISINFECT by using the XIBU SEATCLEANER dispenser on the

folded toilet tissue. Wipe off the toilet seat and let it dry.

Bactericide incl. MRSA, fungicide referred to VAH/ÖGHMP: con.-1 min.

Effective against enveloped viruses incl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV

(virucidal with limited effectiveness referred to RKI): con.-30 sec.; Rota

viruses: con.- 30 sec.; Papova-/Polyoma viruses: con.- 2 min.

Без алкохол, готова за употреба, бързо дезинфектираща пяна за

почистване и дезинфекция на тоалетната чиния. Продуктът е бърз

и надежден. Щади материала, съхне изцяло и бързо, не оставя

дразнещи кожата остатъци. ÖGHMP и DGHM/VAH сертифицирано.

Дерматологично тествана.

Описание на продукта

Използвайки дозаторът XIBU SEATCLEANER поставете WC

дезинфектант върху тоалетна хартия. Почистете тоалетната

дъска и оставете да изсъхне.

Бактерицидно, вкл. MRSA, фунгицид, според VAH / ÖGHMP: кон.-1

мин. Ефективен срещу вируси с обвивка вкл.

HBV/HIV/HCV/Vaccinia/BVDV (вируциден с ограничена ефективност,

спрямо RKI): кон.-30 сек.; рота вируси: 30 сек .; кон.- Papova-/Polyoma

вируси: кон.- 2 мин.

Приложение/области на приложение

Non alcoholic, ready to use, quick desinfectant foam for the cleaning and

desinfection of the toilet seat by the toilet users. The product is fast and

reliable. It's gentle on materials, drys quick and completely, does not leave

skin-irritating residues. ÖGHMP and DGHM/VAH certified. Dermatologically

tested.

wcDISINFECT

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

wcDISINFECT
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