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KARTA INFORMACYJNA
M-DISINFECT SEPT

PRODUKT M-Disinfect Sept
Płyn do dezynfekcji wszystkich

powierzchni

LINIA PROFESJONALNA

OPIS PRODUKTU M-Disinfect Sept posiada neutralne pH i zawiera wysokie stężenie środków czyszczących i
dezynfekujących. Skutecznie usuwa wszelkiego typu zabrudzenia i niszczy potencjalnie
niebezpiecznie drobnoustroje. Z uwagi na swój skład i brak zapachu może być stosowany
w systemach HACCP do czyszczenia podłóg i ścian, sprzętu i blatów w różnego rodzaju
zakładach i placówkach.

Działa przede wszystkim na takie drobnoustroje jak:

Salmonella tiphosa (Salmonella) Aerobacter aerogenes
Staphilococus aureus Pasteurella sonnei
(Gronkowiec złocisty)
Streptococus pyogenes Pseudomonas aeruginosal
(Paciorkoweic ropny) (Pałeczka ropy błękitnej)
Streptococus fecalis Brucella abortus (Pałeczka brucel)
(Pacirkoweic kałowy)
Niesseria catarralis Listarella monocytogenes
Escherichia coli

SKŁAD M-Disinfect Sept zawiera mniej niż 5% (w masie) środków dezynfekujących i niejonowych
środków powierzchniowo czynnych.

DOZOWANIE Mycie urządzeń i czyszczenie powierzchni o niedużym stopniu zabrudzenia:
Rozcieńczyć 50 ml M-Disinfect Sept w 10 l wody.
Czyszczenie blatów i powierzchni o umiarkowanym stopniu zabrudzenia:
Rozcieńczyć 100 ml M-Disinfect Sept w 10 l wody.
Czyszczenie powierzchni o dużym stopniu zabrudzenia:
Rozcieńczyć 250 ml M-Disinfect Sept w 10 l wody.
Czyszczenie trudnych do usunięcia plam:
Nanieść nierozcieńczony M-Disinfect Sept na czyszczoną powierzchnię.

SPOSÓB UŻYCIA Czyszczenie powierzchni: Rozcieńczyć produkt w wiadrze z zimną wodą.
Czyścić zabrudzone powierzchnie za pomocą niezniszczonego mopa.
Umyć i obficie spłukać wodą ręce po każdym użyciu.
Czyszczenie blatów, sprzętu, ścian, etc.: Nanieść odpowiednio rozcieńczony produkt na
czyszczoną powierzchnię i przetrzeć szmatką. Pozostawić na ok. 15 minut, a następnie
wytrzeć wilgotną szmatką lub spłukać wodą. Umyć i obficie spłukać wodą ręce po każdym
użyciu.

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I
CHEMICZNE

Wygląd i barwa: Bezbarwny płyn.
Zapach: Neutralny.
pH: przy 20 ºC: Około 7,0
Lepkość: Około 1,0 cP

OPAKOWANIA Opakowania 5 litrów.
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