
ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ∆ΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ 
ECOLAB

Το Epicare 5C είναι σχεδιασµένο για 
χρήση µε το δοσοµετρητή σαπουνιού  
Ecolab Maximum.

1. Συµβουλευτείτε το πλάνο υγιεινής, την 
ετικέτα του προϊόντος και τις πληροφορίες 
ασφάλειας για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Εφαρµόζετε 2-3 ml Epicare 5C στο 
εσωτερικό του χεριού σας και καλύψτε όλη 
την επιφάνεια των χεριών

3. Τρίβετε τις παλάµες για 30-60 
δευτερόλεπτα (σύµφωνα µε το πρότυπο 
EN Norm)

4. Ξεβγάζετε τα χέρια µε καθαρό νερό

5. Σκουπίζετε προσεκτικά τα χέρια µε µία 
χάρτινη πετσέτα χεριών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΧΕΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Epicare 5C
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Το Epicare 5C είναι ένα κρεµοσάπουνο καθαρισµού και απολύµανσης χαµηλού 
αφρισµού µε δερµατολογικά δοκιµασµένη ενυδατική δράση, χωρίς χρώµα, άρωµα, 
τρικλοζάνη και διγουανίδιο πολυεξαµεθυλενίου. 

���� Η αποδοτικότητα Μετράει: Αποδοτικό σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1499 (Υγιεινός

Καθαρισµός Χεριών) (2 ml / 30 sec), βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1276 & EN

13727 (30 sec, συνθήκες ρύπων), µυκητοκτόνο σύµφωνα µε το πρότυπο EN 1650 & Pr EN

13624 (60 sec, συνθήκες ρύπων). ∆οκιµασµένο σύµφωνα µε τις οδηγίες DGHM / VAH (3 ml /

30 sec)

� Η ασφάλεια Μετράει: Χάρη στην εξαιρετική συµβατότητα µε το δέρµα και την ενυδατική

δράση, το προϊόν είναι ιδανικό για συχνή χρήση. Επιπλέον, το Epicare 5C έχει ευρύ πεδίο

αποτελεσµατικότητας εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των τροφίµων και βοηθά στην αποφυγή

επιµόλυνσης.

� Η αποτελεσµατικότητα Μετράει: Καθαρισµός και απολύµανση των χεριών µε µία κίνηση,

ιδανικό για χρήση σε χώρους ιδρυµάτων, π.χ. σε εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών και

χώρους επεξεργασίας τροφίµων. Εύκολη και γρήγορη δοσολόγηση µέσω του ∆οσοµετρητή

Σαπουνιού Ecolab Maximum.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

100 g υγρού περιέχουν:

0,9 g ∆ιδέκυλο διµέθυλο χλωριούχο αµµώνιο 
(Didecyl dimethyl ammonium chloride)

0,9 ∆ιγλυκονική χλωρεξιδίνη (Chlorhexidine
digluconate)

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 
επαγγελµατική χρήση!

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Χρησιµοποιείτε το προϊόν καθαρισµού 

και απολύµανσης µε ασφάλεια. 

∆ιαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις 

πληροφορίες του προϊόντος πριν τη 

χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες 

ασφάλειας, συµβουλευτείτε την ετικέτα της 

συσκευασίας και το ∆ελτίο ∆εδοµένων 

Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται σε θερµοκρασία 

χαµηλότερη των 25°C στον αρχικό 

κλειστό περιέκτη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

6 x 500 ml

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ecolab A.E.
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