
Ιδιαίτερα αποτελεσµατικά µαντηλάκια καθαρισµού και 

απολύµανσης που δε χρειάζονται ξέβγαλµα.

Με βάση την τεχνολογία Hi-Speed H2O2 ™, η σύνθεσή τους χωρίς 

άρωµα είναι συµβατή µε ένα µεγάλο εύρος επιφανειών.

Μαντηλάκια Drysan® Oxy

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Το αποτέλεσµα µετράει…
•Καινοτόµα σύσταση H2O2 που καλύπτει ένα ευρύ φάσµα απόδοσης 

•Καταπολεµά τις οσµές , αφαιρεί τα λίπη και άλατα

•Σύντοµος χρόνος δράσης 

•Προ-εµποτισµένα µαντηλάκια µίας χρήσης

•Εύχρηστα και γρήγορα

•Εξοικονοµούν χρόνο: απολυµαίνουν & καθαρίζουν σε ένα βήµα

•Εξαιρετική συµβατότητα µε υλικά και αποτελεσµατικός καθαρισµός

•∆εν απαιτείται ξέβγαλµα.

Η ασφάλεια µετράει…

•Με βάση την τεχνολογία Hi-Speed H2O2 ™

•Οι δραστικές ουσίες αποσυντίθεται σε νερό και οξυγόνο µετά τη χρήση

•Ασφάλεια στον εργασιακό χώρο: ∆εν απαιτούνται PPE

Η βιωσιµότητα µετράει…

•Θετική επίδραση στο περιβάλλον

•Σύνθεση 100% χωρίς διαλύτες, κατιόντα τεταρτογενούς αµµωνίου, φαινόλες και χλώριο

•Υγρά µπλε µαντηλάκια χωρίς ύφανση µε ίνες

•100% προπυλένιο, υλικό µε χαµηλό επίπεδο χνουδιού

ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ DRYSAN OXY 
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1. Συμβουλευτείτε το πλάνο 
υγιεινής για λεπτομερείς 
οδηγίες χρήσης. Αποσυνδέστε 
τον ηλεκτρικό εξοπλισμό από 
την πρίζα πριν τον καθαρισμό. 
Συνιστάται η χρήση γαντιών 
για λόγους υγιεινής. 

2. Καθαρισμός και 
απολύμανση για ένα 
μεγάλο εύρος 
επιφανειών: τραπέζια, 
καρέκλες, κτλ

3. Χρησιμοποιείστε τα 
μαντηλάκια DrySan Oxy 
για να καθαρίσετε την 
επιφάνεια.

4. Καθαρίστε την επιφάνεια και βεβαιωθείτε 
ότι είναι εντελώς υγρή. Αφήστε το προϊόν 
να λειτουργήσει για το χρόνο δράσης που 
υποδεικνύεται ώστε να απολυμανθεί η 
επιφάνεια. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο 
μαντηλάκι.

5. Δεν απαιτείται ξέβγαλμα. Αφήστε το 
προϊόν να στεγνώσει.

Ευρωπαϊκό πρότυπο 

(για καθαρές και βρώµικες επιφάνειες) Χρόνος δράσης

EN 13727 (βακτηριοκτόνο) 1 λεπτό

ΕΝ 13624 (ζυµοµυκητοκτόνο) 15 λεπτά

ΕΝ 13624 (µυκητοκτόνο) 15 λεπτά

ΕΝ 14348 (φυµατιοκτόνο, 

µυκοβακτηριοκτόνο)

30 λεπτά

ΕΝ 14476 (Αδενοϊός) 

για καθαρές και βρώµικες επιφάνειες

1 λεπτό

ΕΝ 14476 (Νοροϊός) 

για βρώµικες επιφάνειες

60 λεπτά

Ευρωπαϊκό πρότυπο 

(για καθαρές και βρώµικες επιφάνειες)
Χρόνος δράσης

EN 16615 (βακτηριοκτόνο) 5 λεπτά

EN 16615 (ζυµοµυκητοκτόνο) 1 λεπτό

EN 16615 (µυκητοκτόνο) 5 λεπτά

EN 16615 (φυµατιοκτόνο, 

µυκοβακτηριοκτόνο)

60 λεπτά

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
•Να µη χρησιµοποιείται σε επιφάνειες που είναι 

ευαίσθητες σε οξειδωτικούς παράγοντες, όπως 

µάρµαρο, χαλκός ή ορείχαλκος

•∆ραστική ουσία: τα 100 g περιέχουν 1 g υπεροξείδιο 

του υδρογόνου

•(CAS 7722-84-1)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
•Να χρησιµοποιείτε µα ασφάλεια τα βιοκτόνα.

•Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για 

επαγγελµατική χρήση.

•Να διαβάζετε πάντα τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος 

πριν από τη χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες και 

οδηγίες ασφάλειας, συµβουλευτείτε το δελτίο 

δεδοµένων ασφαλείας.

•Μην αναµιγνύετε µε κανένα άλλο προϊόν!

•Η απόρριψη της συσκευασίας να γίνεται µόνο αφότου 

αδειάσει και εφόσον είναι κλειστή.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Το προϊόν θα πρέπει να διατηρείται στον αρχικό 

κλειστό περιέκτη σε θερµοκρασία µεταξύ 5° C και 25°

C, σε ξηρό και σκοτεινό σηµείο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Μαντηλάκια DrySan Oxy 1×700 τµχ

1 Μαντηλάκι, µέγεθος 19×21 cm 


