PROFESSIONAL KITCHEN HYGIENE
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Eco-Bac Wipes
DESINFEKSJONSSERVIETTER
Eco-Bac Wipes er servietter som er impregnert med desinfeksjonsmiddel.
Serviettene er ideelle til jevnlig desinfeksjon på alle områder i løpet av de daglige
arbeidsprosessene.
Eco-Bac Wipes er:
Bakteriedrepende: EN 1040 – 5min;
Rene forhold ( 20°C ): EN 1276 - 30sek og 5min; EN 13697 - 5min
Gjærdrepende: EN 1275 – 15min;
Rene forhold ( 20°C ): EN 1650 - 1min og 15min; EN 13697 - 15min
n Ytelse: Hygienisk desinfeksjon av kritiske punkter med engangsservietter som har
desinfeksjons- og rengjøringseffekt i ett.
n Effektivitet: Alkoholbasert, hurtigvirkende overflatedesinfeksjon som er
komfortabel og enkel å bruke. Skyllefri.
n Sikkerhet: Engangsserviett for å unngå krysskontaminering. Hurtigvirkende,
bredspektret antimikrobiell funksjon gir bedret sikkerhet innen matproduksjon og i
arbeidsmiljøet.
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1 Sjekk hygieneplan og produktetikett for
detaljert brukerinformasjon.
2 Bruk egnede verneklær ved håndtering
av produktet.
3 Fjern alle matrester og løst smuss fra
overflaten.

Kun til profesjonell bruk!
Aktive ingredienser: 100g væske
inneholder: 30g propan-2-ol

4 Ta ut en serviett fra beholderen.

Kast forpakningen kun når den er tom og
lukket. For produktrester henviser vi til
sikkerhetsdatablad.

5 Tørk av overflaten som skal desinfiseres.
Bruk servietten kun én gang. Ikke bruk
tørre desinfeksjonsservietter om igjen
for å absorbere væske fra andre
overflater. Bruk desinfeksjonsserviettene
i én retning for best desinfeksjonseffekt.
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6 La produktet virke i kontakttiden.
30sek– 15min iht. EN standardene.
7 Kast servietten umiddelbart etter bruk.
30 sec – 15 min
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8 Skal ikke skylles.
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SIKKERHET
Må ikke blandes med andre produkter!

Bruk desinfeksjonsmidler på en sikker
måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.
For ytterligere informasjon og sikkerhetsinstruksjoner, se produktetiketten og
sikkerhetsdatablad.
OPPBEVARING
Oppbevares i lukket originalemaballasje i
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
FORPAKNING
6 x 150 servietter
6x 200 servietter Jumboboks
Veggholder til Jumboboks kan
bestilles på varenummer: 10024571
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