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Sirafan Speed

ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΞΕΒΓΑΛΜΑ 

Το Sirafan Speed είναι ένα έτοιµο προς χρήση απολυµαντικό που δεν χρειάζεται ξέβγαλµα και έχει ευρύ φάσµα 

ενάντια στα βακτήρια, µύκητες και στους ιούς. Τα ενεργά συστατικά του παρέχουν γρήγορη απολύµανση σε όλες τις 

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα όπως πάγκους, µηχανές κοπής κ.α. .∆εν χρειάζεται ξέβγαλµα.

Βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ 1276-Μυκητοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ 13697

Πεδίο εφαρµογής : σε επιφάνειες προετοιµασίας τροφίµων, πάγκους, µπουφέ, εργαλεία και σκεύη, επιφάνειες που 

έρχονται σε επαφή µε τα χέρια όπως χερούλια, διακόπτες κ.α. 

� Καθαριότητα – Αφήνει αστραφτερές επιφάνειες χωρίς κηλίδες

� Ασφάλεια – Ευρύ φάσµα δραστικότητας, εµποδίζει την επιµόλυνση, και βελτιώνει την ασφάλεια των τροφίµων 

στα σουπερ µαρκετ και στους χώρους µαζικής εστίασης 

� Αποδοτικότητα – Γρήγορη απολυµαντική δράση-δεν χρειάζεται ξέβγαλµα  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Εύφλεκτο προϊόν, µην ψεκάσετε πάνω σε φωτιά ή σε 

οποιοδήποτε πυρακτωµένο αντικείµενο, ή σε ζεστή 

επιφάνεια.

3. Βγάλτε από την πρίζα όλες τις ηλεκτρικές συσκευές 

πριν καθαρίσετε.

4. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά πριν το 

χρησιµοποιήσετε. 

5. Ψεκάστε πάνω στην επιφάνεια που είναι να 

καθαριστεί.

6. Aπλώστε το στην επιφάνεια µε ένα καθαρό και στεγνό 

πανί. 

7. Αφήστε το προϊόν να δράσει σύµφωνα µε τον 

ενδεδειγµένο χρόνο δράσης :

ΕΝ 1276, 30sec

EN 1650, 30sec

EN13697, 2 λεπτά

Murine Norovirus -10 λεπτά 

Αφήστε το στον αέρα να στεγνώσει. ∆εν χρειάζεται 

ξέβγαλµα.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργά συστατικά : 100g προϊόντος περιέχουν: 35 g 

Προπανόλη-2, 25 g Προπανόλη-1. 

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύετε µε άλλα προϊόντα

Καταστρέψτε την συσκευασία µόνο αφού πρώτα την 

έχετε αδειάσει και κλείσει καλά. Υπολείµµατα 

προϊόντος : συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων 

Ασφαλείας.

Χρησιµοποιείστε το απολυµαντικό µε ασφάλεια. Πάντα 

να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του 

προϊόντος πριν από την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το 

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να 

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ -5 και 40oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 6Χ750ml

Ecolab A.E.

Φλέµιγκ 15, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα – Ελλάδα

T 210 6873 700/ F 210 68 13 527      

www.ecolab .com


