ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
BIOSPOT 4,72G (2,5g NaDCC)
Aναβράζοντα δισκία χλωρίου για καθαρισμό και απολύμανση
Τα δισκία χλωρίου (NaDCC) Biospot είναι κατάλληλα για απολύμανση και καθαρισμό επιφανειών, δαπέδων,
εργαστηριακών σκευών, ειδών υγιεινής, σκευών βρεφικής διατροφής, επιφανειών και χώρων προετοιμασίας
τροφίμων, σφουγγαρόπανων, κλπ. Το NaDCC παρουσιάζει ισχυρή δράση έναντι Gram+ και Gram- βακτηρίων,
μυκήτων, μυκοβακτηριδίων, ιών και σπόρων. Έχουν μεγάλη διάρκεια απολυμαντικής δράσης και είναι ελάχιστα
τοξικά. Κάθε ένα δισκίο αποδεσμεύει 1.500 ppm ενεργό διαθέσιμο χλώριο ανά λίτρο νερού ακόμα και μετά από 5
χρόνια αποθήκευσης
• Χρησιμοποιήστε γάντια πριν την παρασκευή του διαλύματος.
• Σε καθαρό νερό βρύσης προσθέστε τα ανάλογα δισκία περιεκτικότητας 2,5 g NaDCC σύμφωνα με τον
παρακάτω πίνακα.
• Όταν το δισκίο διαλυθεί πλήρως, το διάλυμα είναι έτοιμο προς χρήση.
• Χλιαρό νερό ή ανάδευση επιταχύνει την διάλυση.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ
Εργαστηριακά σκεύη*
Ειδικοί χώροι
(χειρουργεία, νοσηλευτικοί
χώροι κτλ)
Είδη υγιεινής (λεκάνες,
νιπτήρες, αποχετεύσεις,
W.C.)
Χώροι παρασκευής
τροφίμων, κοινοί χώροι

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ
ΧΛΩΡΙΟΥ
2.500 ppm
1.000 ppm

400 ppm

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΧΡΗΣΗΣ
Βυθίστε τα αντικείμενα στο διάλυμα όλο το βράδυ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
1 δισκίο σε 600 ml
νερό
2 δισκία σε 3 λίτρα
νερό
1 δισκίο σε 3,5
λίτρα νερό

Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης
βουτηγμένο στο διάλυμα. Ελάχιστος χρόνος επαφής
15 λεπτά.
Σφουγγαρίστε τα δάπεδα με μέθοδο 2 κάδων
Ρίψτε το διάλυμα στα είδη υγιεινής όταν αυτά δεν
χρησιμοποιούνται.

Καθαρίστε τις επιφάνειες με πανί μίας χρήσης
βουτηγμένο στο διάλυμα / σφουγγάρισμα. Οι
επιφάνειες μετά τη χρήση του προϊόντος πρέπει να
ξεπλένονται επιμελώς.
Σφουγγαρίστρες, πανιά
60 ppm
1 δισκίο σε 25 λίτρα
Βυθίστε τα σφουγγαρόπανα στο διάλυμα για 30 λεπτά
καθαρισμού
νερό
για να καθαρίσουν και να φύγουν οι δυσάρεστες οσμές.
Ξεπλένετε και τοποθετήστε τις σφουγγαρίστρες
ανάποδα για να στεγνώσουν.
* Σύμφωνα με τον κώδικα HOWIE για εργαστηριακή χρήση. Μην αναμιγνύετε με κατιονικά απορρυπαντικά.
Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή με ανοξείδωτα αντικείμενα.
200 ppm

1 δισκίο σε 7,5
λίτρο νερό

Επιπρόσθετες πληροφορίες:
Προϊόν μόνο για επαγγελματική χρήση.
Η χρήση του προϊόντος επιτρέπεται σε μονάδες με χημικό και βιολογικό καθαρισμό.
Προσοχή: Το διάλυμα μπορεί να αποχρωματίσει τα υφάσματα.
Απαιτείται η παρασκευή νέου διαλύματος μετά από 24 ώρες.
αποθηκευτεί για 5 χρόνια.

Το προϊόν πριν την χρήση του μπορεί να
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