Apesin KDR food
Καθαριστικό Απολυμαντικό υγρό κουζίνας
Βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο, αδρανοποιεί ιούς
Χρήση:

Σύσταση:
100 gr.Apesin KDR food: 5-15% tensioattivi anionici, acido fosforico;
<5% profumi.
pH: ca. 0.5

Απόδοση:
Το Apesin KDR είναι η ιδανική λύση για καθαρισµό και απολύµανση µε
µία κίνηση σε περιοχές επεξεργασίας τροφίµων. Το προϊόν αυτό
αναπτύχθηκε µε βάση ειδικές δραστικές όξινες ουσίες οι οποίες
επιτρέπουν την αποτελεσµατική αφαίρεση ακόµη και επίµονων λιπαρών,
πρωτεϊνικών και βρώµικων επικαθίσεων καθώς επίσης και µικροβιακών
ακαθαρσιών. Εύκολη αφαίρεση επικαθίσεων αλάτων , υπολείµµατα
σαπουνιών και καθηµερινές επικαθίσεις σε κάθε χώρο επεξεργασίας
τροφίµων
Το φάσµα της δραστηριότητας του Apesin KDR food έχει δοκιµαστεί και
ελεγχθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του γερµανικού καταλόγου DVG καθώς
επίσης και τον Ευρωπαϊκών ΕΝ κανόνων. Καταχωρηµένο
στον
κατάλογο
DVG.
Καταχωρηµένος
στον
κατάλογο
προϊόντων
απολύµανσης σχετικά µε τα κατοικίδια ζώα και παραγωγής τροφίµων του
Γερµανικού ΙΗΟ.
Λίστα Α: Κατάλογος παραγωγής κρέατος και τροφίµων ζωικής προέλευσης ( εξαιρείται το
γάλα)
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Προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Ερεθιστικό. (R38) Προκαλεί εγκαύµατα. (R41) Κίνδυνος σοβαρής βλάβης
στα µάτια.(S2) Κρατήστε το µακριά από παιδιά. (S24/25) Αποφύγετε την
επαφή µε το δέρµα και τα µάτια (S26) Σε περίπτωση επαφής µε τα µάτια,
πλύνετέ τα αµέσως µε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συµβουλή. (S35)
Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται µε ασφαλή
τρόπο σε ειδικούς κάδους απόρριψης. (S37/39) Φοράτε κατάλληλη
προστατευτική ενδυµασία, γάντια και συσκευή προστασίας
µατιών/προσώπου. (S46) Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αµέσως
ιατρική συµβουλή και δείξτε την ετικέτα.
Αυτό το προϊόν προορίζεται για βιοµηχανική χρήση.
N-39088
N-39090

Οικολογία:
Το προϊόν αυτό υπάγεται στη νοµοθεσία περί προστασίας περιβάλλοντος
από απορρυπαντικά και καθαριστικά, καθώς επίσης στους όρους για
βιοδιασπασιµότητα των πρώτων υλών. Περισσότερες πληροφορίες όσον
αφορά τη συµπεριφορά του προϊόντος προς το περιβάλλον µπορούν να
ζητηθούν.
Η συσκευασία δίνεται για ανακύκλωση µόνο όταν αδειάσει εντελώς.
Το προϊόν προορίζεται για επαγγελµατική χρήση.

Λίστα Γ: Κουζίνες
Καθηµερινό
καθαρισµό

Για απολύµανση σε 5 λεπτά και σε περιπτώσεις επίµονων επικαθίσεων:
Εφαρµόστε σε σφουγγάρι ή ύφασµα και σκουπίστε. Η απολύµανση
επιτυγχάνεται σε 5 λεπτά, έπειτα ξεπλύνετε µε νερό. Χρησιµοποιώντας το
προϊόν αδιάλυτο ακόµη και τα δυσπρόσιτα σηµεία µπορούν να
καθαριστούν.
Ανάλογα µε τον τοµέα εφαρµογής και το φάσµα δραστηριοτήτων
εφαρµόστε στην επιφάνεια APESIN KDR food µε διάλυση 2%.Ανάλογα µε
τη µέθοδο καθαρισµού και τον απαραίτητο χρόνο δράσης ξεβγάλετε µε
πόσιµο νερό. Να τηρείτε το χρόνο δράσης. Για τις επιφάνειες που έρχονται
σε επαφή µε τρόφιµα απαιτείται ξέπλυµα µε πόσιµο νερό.
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Περιοχή Εφαρµογής:
Χρησιµοποιείται σε όλες τις επαγγελµατικές κουζίνες όπως εστιατορίων
και κλινικών καθώς και στη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων.
Χρησιµοποιείται σε όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στα οξέα
καθώς και σε εξοπλισµό από ανοξείδωτο ατσάλι, πλαστικό, κεραµικό
πορσελάνη, βερνικωµένο ξύλο ή µέταλλο όπως και κάθε άλλο
αντικείµενο σύµφωνα µε την νοµοθεσία που αφορά τα τρόφιµα και την
τροφοδοσία. Να µην χρησιµοποιείται σε ασβεστώδη δάπεδα και σε άλλα
ευαίσθητα σε οξέα υλικά
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