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ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
Τα Eco-Bac Foam Plus είναι ένα πολύ αποτελεσµατικό υγρό καθαριστικό & απολυµαντικό µε βάση το χλώριο, χωρίς
άρωµα και χρώµα. Εξασφαλίζει την υγιεινή και την αποτελεσµατικότητα σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων.

Έχει µεγάλο εύρος δραστικότητας :

Βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε EN 1276 σε συγκέντρωση 1% (100ml/10L) σε 5 min & ΕΝ 13697 σε συγκέντρωση 4% σε

5 min ή 2% σε 30 min
Μυκητοκτόνο σύµφωνα µε ΕΝ 1650 και ΕΝ 13697 σε συγκέντρωση 2% (200ml/10L) σε 15 min. 

�Καθαριότητα – Απολύµανση και καθαρισµός σε ένα βήµα

�Ασφάλεια –Ταχεία και ευρείας δράσης αντιµικροβιακή δράση

�Αποδοτικότητα – Μέγιστη καθαριστική δράση και µέγιστο επίπεδο υγιεινής στις χαµηλότερες συγκεντρώσεις

εφαρµογής

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Καθαρίστε τα υπολείµµατα τροφίµων και ρύπων και

σκουπίστε το δάπεδο

3. Φορέστε προστατευτικά γάντια και µάσκα

προστασίας µατιών/προσώπου όταν χειρίζεστε το πυκνό

προϊόν.

4. Ξεπλύνετε το δάπεδο µε ζεστό νερό (max 45oC) ώστε

να αποµακρυνθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ρύποι

5. Εφαρµόστε το Eco-Bac Foam Plus σε µορφή αφρού

(διάλυµα 2%).  Σε περίπτωση που θα χρησιµοποιηθεί σε

υγρή µορφή, χρησιµοποιείστε διάλυµα 1-2% ανάλογα µε

τις ανάγκες σας.

6. Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 5-15 
λεπτά, ανάλογα µε την συγκέντρωση εφαρµογής.

7. Σε περίπτωση δύσκολων ρύπων, τρίψτε µε µία

σκληρή σκούπα.

8. Ξεπλύνετε τις επιφάνειες µε καθαρό και ζεστό νερό, 
ώστε να αποµακρυνθούν όλοι οι ρύποι και ο αφρός.

9. Αποµακρύνετε την περίσσεια του νερού µε λάστιχο

δαπέδου προς την αποχέτευση ή σφουγγαρίστε το

δάπεδο µε επίπεδο πανί ή σφουγγαρίστρα. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

Πεδίο εφαρµογής : Επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο

νερό (πλενόµενες), εκτός από αλουµίνιο και χαλκό.

Να µην αναµιγνύεται µε άλλα προϊόντα.

∆ιαθέστε τους κενούς περιέκτες, µόνο όταν είναι

τελείως άδειοι και κλειστοί. Υπολείµµατα προϊόντων : 

Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

Ενεργά συστατικά : Τα 100g προϊόντος περιέχουν 4,3g 

υποχλωριώδες νάτριο (ενεργό χλώριο)

Χρησιµοποιείστε το απολυµαντικό µε ασφάλεια. Πάντα
να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του

προϊόντος πριν από την χρήση.

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας παρέχεται στον

επαγγελµατία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο µε 2 δοχεία των 5L

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και 30oC.
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