
Descriere produs:

Detergent special sub formă de pudră care nu face multă spumă - pentru
spălare, înălbire, dezinfectare și întreținere a țesăturilor la 60°C. Conferă rufelor
un parfum proaspăt, agreabil și o atingere suavă cu o excelentă putere de
spălare. Potrivit pentru toate suprafețele. Verificat dermatologic. Biodegradabil.
Pentru toate țesăturile care ar trebui spălate la 60°C, exceptând lâna și
mătasea.

Unitate de ambalare:

15 kg sac Cod art. 4310200700

valoare pH:

alcalină

Folosire | Domenii de utilizare:

Pentru prevenirea bolilor transmisibile prin țesuturi, mopuri, prosoape sau cârpe.
Ideal pentru rufele sensibile din spitale, aziluri de bătrâni, clinici medicale sau
pentru echipamentul de lucru din bucătării profesionale și industria prelucrării de
alimente.

Dozarea:

Potrivit VAH, ÖGHMP, RKI și certificate individuale:

VAH/
ÖGHMP (EN
16616)

viricid
(conform cu
RKI/DVV)

RKI (înscris) sporocid
(EN 13704)

Dozarea 5 g/l 5 g/l 5 g/l 6 g/l

Raport flotei * 1 + 5 1 + 5 1 + 5 1 + 5

Temperatură de
spălat

60°C 60°C 60°C 60°C

Timp pe acționarea 10 de minute 20 de minute 10 de minute 15 de
minute

dosaj, g/kg de rufe
uscată

25 g 25 g 25 g 35 g

Denumire produs: havon DES 60.
Domeniu produs: IGIENA lenjeriei | Dezinfectare
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dosaj, ml/kg de rufe
uscată

38 ml. 38 ml. 38 ml. 54 ml.

*Raport flotei 1:5 însemna: 5 l de apă/kg de rufe uscată

Instrucțiuni de siguranță:

PERICOL - H318 Provoacă leziuni oculare grave. Purtați mănuși de protecție/
îmbrăcăminte de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de
protecție a feței. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu
atenție cu apă, timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă
este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Limpeziți mai departe.
Contactați imediat centrul de informare toxicologică sau un medic. Aruncați
conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările locale/regionale/
naționale în vigoare. Substanțe chimice : > 300 mg de acid peracetic (5g/l). %
(CAS: 79-21-0)

Depozitarea:

Păstrați recipientul închis. Din motive de calitate, depozitați la temperatura
camerei și în spațiu uscat. Durabilă timp de cel puțin doi ani.

Recomandare produs:

Eficacitate garantată împotriva tuturor virușilor înveliți și neînveliți, bacteriilor și
sporilor bacterieni. Listat VAH, depus pentru listare ÖGHMP și RKI A+B. Doar
pentru uz profesional. Pentru rufele sensibile care se spală la 40°C
recomandăm havon DES 40.

Europalet:

6 x 48 saci
Unitate de vânzare:

sac
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