FRIONETT® GERM
AEROSZOL FELÜLETI FERTŐTLENÍTÉSRE (500 ML)
BAKTÉRIUMÖLŐ, GOMBAÖLŐ, VÍRUSÖLŐ
(33147204)
Leírás

A FRIONETT® GERM hatékony baktériumölő, gombaölő és vírusölő
felületfertőtlenítő szer, mely szagtalanít is és megakadályozza a penészesedést és
szerves lerakódásokat minden kemény, nem porózus felületen. Elpusztítja a
sztafilokokkuszok és sztreptokokkuszok túlnyomó részét kemény, nem porózus
felületeken. A rossz szagokat a forrásuknál semmisíti meg és meggátolja
fejlődésüket.
Ez a vízbázisú környezetbarát termék nem tartalmaz sem CFC-t, sem más
ózonkárosító anyagot.
Európai szabványok szerint tesztelt anyag :
Baktériumölő :
NFEN 1040
Légionella, Szalmonella, Lisztéria :
T 72 300-301
Gombaölő :
NFEN 1275
Vírusölő
:
NFT 72180

Különleges tulajdonságok

A FRIONETT® GERM ipari, kereskedelmi, kórházi és háztartási alkalmazásoknál
használható. Ne használja fán, bútorokon vagy szöveteken. Újbóli használata előtt
minden élelmiszerrel érintkező felületet tisztítson le tisztítószerrel vagy öblítsen le
ivóvízzel.
A csaknem ködszerű anyagot permetező szórófej lehetővé teszi légcsatornákban
történő felhasználását is. Az aktív anyagok a légárammal együtt bekerülnek a
légcsatornába és lerakódnak a belső felületeken. Az anyag a vezetékek belsejében
nagyon hatékonyan fejti ki hatását.

Felhasználási terület

HASZNÁLATI UTASÍTÁS : Tisztítsa meg a kezelendő felületet. A védőkupak
levétele után a flakont függőlegesen tartva permetezze az anyagot a kezelendő
felületre úgy, hogy az teljesen lefedje. A tökéletes fertőtlenítés érdekében hagyja
száradni tíz percen át.

Tulajdonságok

Űrtartalom :
Leírás :
Megjelenés :
pH :
Tartálynyomás :
Spray típus :
Gyúlékonyság :

Biztonsági előírások

Ártalmas. Irreverzibilis hatások lehetségesek. Irritálja a szemet és a bőrt. Kerülje el,
hogy az anyag szembe vagy bőrre kerüljön. Szembekerülés esetén mossa ki és
bőségesen öblítse, valamint haladéktalanul forduljon szakorvoshoz.

Alkalmazási körülmények

Nyomás alatt álló tartály. Naptól és +50 °C feletti hőmérséklettől védve tartandó. Ne
fúrja ki és ne égesse el használat után sem. Ne permetezze lángba vagy izzó
felületre. Minden szikraforrástól és lángtól védve tartandó. Ne dohányozzon. 9%
gyúlékony alkotórészt tartalmaz. GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.
Hosszú permetezés helyett inkább kisebb nyomásokkal adagolja. Használat után jól
szellőztessen ki.

500 ml
Fertőtlenítő és szagtalanító aeroszol
Világos folyadék
10.0 – 10.6
Max. 0.4 Mpa
Szórófej
Enyhén gyúlékony

Szín

Színtelen

Szag

Enyhe frissítő illat

Kiszerelés

FRIONETT® GERM 500 ml-es aeroszolos flakonban

Tárolás és szavatosság

Lásd a flakon alján.

Biztonságtechnikai adatok

Lásd a FRIONETT® GERM Biztonsági Adatlapot.

Figyelmeztetés a felhasználónak

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és jelenlegi ismereteinken
alapulnak. Jóhiszemű közreadásuk semmi esetben sem kötelez minket
felelősségvállalásra, különös tekintettel a termékeink felhasználóira vonatkozó
előírások megszegésének, illetve harmadik személynek okozott kár esetére.
Az információk nem helyettesítik a nélkülözhetetlen előzetes kipróbálást az egyes
felhasználási területeken való használhatóság megállapítása érdekében.
A felhasználónak gondoskodnia kell a helyi előírások betartásáról és az esetleg
szükséges jóváhagyások megszerzéséről.
A felhasználó győződjön meg arról, hogy birtokában van-e e dokumentáció
legutolsó verziója, cégünk minden további információval a rendelkezésére áll.

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és semmi esetben sem kötelezik a Frigogáz Kft.-t felelősségvállalásra.

