
alkaline

алкален

48 чувала = 720 кг

Съхранявайте съдът винаги затворен.Съхранявайте на сухо място и

пристайна температура, за да запазите качеството на продукта.

Най=малко две годи трайност.

Съхранение

Спазвайте препоръчителната доза на опаковката.

Дозиране

Арт. Nr. 4310200700

Съдържание на опаковката

ОПАСНОСТ - H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите. P280 

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С 

ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко 

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото 

това е възможно. Продължавайте да промивате. P310 Незабавно се 

обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P501 

Съдържанието/съдът да се изхвърли съгласно местните / 

националните разпоредби. Активна съставка:  > 300 mg пероцетна 

киселина (5 g / l). CAS: 79-21-0

Инструкция за безопастност

15 кг чувал

DANGER - H318 Causes serious eye damage. P280 Wear protective

gloves/protective/eye protection/face protection. P305+P351+P338 IF IN

EYES: Rinse cautiously with water for serveral minutes. Remove contact

lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P310 Immediately call a

POISON CENTER or doctor. P501 Dispose of contens/container according

to the local/national rules and regulations. Active agent: > 300 mg peracetic

acid (5g/l). CAS: 79-21-0

Storage

Keep container closed. For quality reasons, store dry at room temperature.

Two years shelf-life.

Europallet

48  bags = 720 kg

Референции

Доказана ефикасност срещу всички вируси с обвивка и без, всички 

бактерии и бактериални спори. Включен в VAH, ÖGHMP и RKI към 

списъка A+B. Само за професионална употреба. За чувствителни 

тъкани до 40 ° С, препоръчваме havon DES 40.

Varified effectiveness against all coated and uncoated viruses, bacteria ans 

bacteria spores. VAH listed, ÖGHMP and RKI registered for the A + B 

listing. For professional applications only. We recommend using havon DES 

40 for sensitive laundry at 40°C.

References

Евро пале

Dosage

Attention to the dosing recommendation on the package.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 431020070015 kg bag

For the prevention of communicable diseases through textiles, mops,

cleaning wipes and hand towels. Ideal for hygiene-sensitive textiles used in

hospitals, nursing homes, medical practices as well as for workwear in

kitchens and food processing.

Прахообразен, слабо пенещ специален препарат за пране, избелване,

дезинфекция и поддържане при 60 ° С. Спалното бельо получава

великолепен свеж аромат и еластичност с отличен ефект на

изпиране. Подходящ за всякаква твърдост на водата.

Дерматологично тестван. Биоразградим. За всички видове

текстилни изделия, с изключение на вълна и коприна, които могат да

се перат при 60 ° С.

Описание на продукта

За предотвратяване на инфекциозни заболявания от текстилни

изделия, мопове, почистващи кърпи и кърпи за ръце. Идеален за

хигиеннизиране на текстил в болници, старчески домове, лекарски

кабинет, както и професионално облекло от кухня и хранително-

вкусовата промишленост.

Приложение/области на приложение

Powdery, slight foaming special detergent for washing, bleaching,

disinfection and care in just one wash at 60°C. Leaves a pleasant

freshscent and a smooth feel at an outstanding washing power. Suitable for

all water hardnesses. Dermatologically tested. Biodegradable.For all

textiles, apart from wool and silk, wich may be washed at 60°C.

Ph-value

pH-стойност

havon DES 60

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

havon DES 60
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