PROFESIONALŪS PAVIRŠIŲ PLOVIMO SPRENDIMAI.
ŠVARA. SAUGUMAS. EKONOMIŠKUMAS.

Mikro-Quat Extra
PRIEMONĖ PAVIRŠIŲ PLOVIMUI IR DEZINFEKAVIMUI
Mikro-Quat Extra – tai labai efektyvi skysta plovimo ir dezinfekavimo priemonė, sudėtyje neturinti NTA ir EDTA, kvapo ir
spalvos. Priemonė puikiai plauna, šalina ir emulguoja riebalus bei didelius nešvarumus. MIKRO-QUAT EXTRA yra sudėtinė
higienos ir efektyvumo proceso maisto perdirbimo vietose dalis.
Mikrobiologiniai duomenys:
MIKRO-QUAT EXTRA užtikrina platų dezinfekcijos veiksmingumą:
Baktericidinį pagal EN 1276 ir EN 13697 prie 1% ( 100 ml / 10 l ) 5 minutės
Prieš mieles pagal EN 1650 prie 0,5% ( 50 ml / 10 l ) 15 minutės
Prieš mieles pagal to EN 13697 prie 0,5% ( 50 ml / 10 l ) 5 minutės
✓
✓
✓

Švara – higieniška dėl dezinfekavimo ir plovimo efekto visiems vandeniui atspariems paviršiams.
Saugumas – platus veikimo spektras apsaugo nuo kryžminės taršos atsiradimo ir pagerina saugumą maisto gamybos vietose.
Ekonomiškumas – maksimalus plovimo ir dezinfekcijos veiksmingumas mažiausiomis koncentracijomis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Norėdami sužinoti daugiau informacijos
apie produktą, prašome perskaityti
naudojimo instrukciją bei etiketę.
2. Pašalinkite visus maisto likučius nuo
valomų paviršių ir iššluokite grindis.
3. Dėvėkite tinkamas asmeninės apsaugos
priemones, kai dirbate su produktu.
4. Paruoškite tirpalą.
1-2 % ( 10 – 20 ml ) į 1 litrą vandens,
priklausomai nuo užterštumo, vandens
kietumo ir EN normų.
5. Valykite tirpalu pašluoste visą paviršių.
6. Palikite
priemonę
bent
5
minutėms.
7. Nuskalaukite paviršių švariu vandeniu.
Palikite išdžiūti.

UAB “BELL DISTRIBUTION”
Tel. nr.: +370 666 82666
P. Lukšio g. 15, LT-09132 Vilnius

DĖMESIO!
Tik profesionaliam naudojimui!
Nemaišykite su jokiomis
kitomis priemonėmis.
Aktyviosios
medžiagos: 100g
priemonės yra:
8 g alkildimetilbenzylamonio
Chlorido ir 0.98 g
didecildimetilamonio chlorido
INFORMACIJA APIE SAUGUMĄ
Pakuotę išmeskite tik visiškai tuščią
ir uždarą.
Naudokite priemonę saugiai.
Visada peskaitykite etiketės ir
produkto informaciją prieš
naudodami.
Norėdami
sužinoti
daugiau
apie
produktą bei jo panaudojimą, prašome
perskaityti etiketę bei Saugos duomenų
lapą.
SAUGAUS LAIKYMO INSTRUKCIJA
Laikyti temperatūroje
nuo -5 iki 40 oC originalioje pakuotėje.
PAKUOTĖ
Pardavimo pakuotė: dėžė 2 x 5 L

įmonės kodas 302627606
PVM mok. kodas LT100006139512
el.paštas: info@karstasalta.lt

