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Product description

Innovative Hygiene.

hygienicDES FORTE

Ph-value

pH-стойност

hygienicDES FORTE

Field of application/use

For a rapid disinfection also during the working process such as kitchen,

sanitary facilities, residential care units, medical practice. In particular for

inaccessible areas as in all areas, in which rapid activity against germ is

necessary.

Готов за употреба дезинфектант, на алкохолна основа за всички

устойчиви на алкохол повърхности, описани в VAH/ÖGHMP.

Ефективен срещу бактерии, ТВС, гъбички, вируси и нововируси. Без

аромат и алдехиди. Ph-стойност: НЕУТРАЛЕН

Описание на продукта

За по-бърза дезинфекция и по време на процеса на работа, като

например кухня, санитарни помещения, старчески домове, медицински

практики. По-специално за недостъпни зони 

както и във всички области, в които е необходимо бързина и

ефикасност срещу микроби.

Приложение/области на приложение

Prepared,alcoholic fast disinfecting for all alcohol resistant area.

VAH/ÖGHMP listed. Effective against bacteria, also TBC, fungi, enveloped

viruses and noroviruses. Perfume-free, free of aldehydes. pH-value neutral.

Dosage

Apply undiluted, wipe surface with disposable cloth and let it dry. No rinsing

with water necessary. Use only locally.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 44601008086 x 0,9 kg

Use hygienicDES FORTE safely. Always read labeling and product

description before usage. Avoid contact with hot surfaces and fire.

Storage

Keep container closed. Store at room temperature to retain product quality.

First aid: expose to fresh air after inhalation.

Europallet

342 System bottles, 0,9 kg

Референции

За оптимално нанасяне препоръчваме hup DRY.For the optimal distribution we recommend hup DRY.

References

Евро пале

342 системни бутилки 0,9 кг

Съдът да се държи затворен. Съхранявайте при стайна

температура, за да се запази качеството на продукта. Първа помощ:

излагайте на свеж въздух след вдишване.

Съхранение

Нанесете неразреден, избършете повърхността с еднократна кърпа и

оставете да изсъхне. Не е необходимо изплакване с вода. Използвайте

само локално.

Дозиране

Арт. № 4460100808

Съдържание на опаковката

Използвайте hygienicDES FORTE внимателно. Винаги четете

етикета и продуктовата информация преди употреба. Избягвайте

контакт с топли повърхности и огън.

Инструкция за безопастност

6 x 0,9 кг

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH www.hagleitner.com


