KARTA UŻYTKOWA PRODUKTU

sanitariaty

Clinex W3 Bacti

Kwaśny preparat dezynfekująco – czyszczący

Nr pozwolenia
na obrót produktem
biobójczym:
6503/16
z dn. 03.02.2016

Dostępne
opakowania:

● Myje i dezynfekuje
● Żelowa formuła ułatwia aplikację
● Usuwa osady oraz kamień

Indeks

Nazwa indeksu

77-699 Clinex W3 Bacti 1 L
77-700 Clinex W3 Bacti 5 L

Właściwości:

Sposób użycia:

Płyn o właściwościach dezynfekująco-myjących.
Wykazuje niezwykle skuteczne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze. Przeznaczony do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Produkt przeznaczony do stosowania w miejscach prywatnych,
publicznych poza obszarem medycznym i w przemyśle.
Zalecany również do powierzchni mających kontakt
z żywnością. Posiada przyjemny, cytrusowy zapach.

1.

W celu dezynfekcji powierzchni, pokryć preparatem
dezynfekowane miejsce i pozostawić w przypadku:
działania bakteriobójczego – na 5 minut
– stężenie preparatu: 100%
działania grzybobójczego – na 15 minut
– stężenie preparatu: 100%

2. Spłukać wodą o jakości wody pitnej. Pomieszczenia,
w których dokonano dezynfekcji powierzchni nie
wymagają wentylacji.
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BEZPIECZEŃSTWO:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.
Nie stosować na kamieniach naturalnych zawierających wapień jak np.
trawertyn, wapień muszlowy. Nie stosować na aluminium, powierzchniach
lakierowanych oraz szkle akrylowym.
Nie stosować na materiałach o uszkodzonej nawierzchni emaliowanej lub
pokrytej chromem.
Przed zastosowaniem na tworzywie sztucznym i armaturze należy zapoznać
się ze wskazówkami producenta.
Przed użyciem środka sprawdzić jego działanie na niewielkiej powierzchni
Produkt może w czasie zmieniać zabarwienie. Nie jest to wadą produktu i nie
ma wpływu na jego jakość oraz własności myjące.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na
skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
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Armatura łazienkowa

~0,5

Płytki ceramiczne

Gres

W3 Bacti

Kabina prysznicowa

pH

Higiena rąk

informacje
& zastosowania

UWAGA:
●
●

ZASTOSOWANIA

Glazura

INFORMACJE

●
●

Nie mieszać z innymi produktami.
Dodatkowe informacje zamieszczone są w karcie charakterystyki
produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA/MAGAZYNOWANIA:
●
●
●
●

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi i paszami
dla zwierząt.
Przechowywać produkt w temperaturze od 5 do 30°C.
Przechowywać wyłącznie w oryginalnym,
SZCZELNIE ZAMKNIĘTYM opakowaniu.
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