PAN STRIPS
BAKTÉRIUMÖLŐ LAPOK KONDENZTÁLCÁK KEZELÉSÉRE
(12 lap dobozonként)
(33147205)

Leírás

A PAN STRIPS-ek baktériumölő, vírusölő, gombaölő,
14 grammos lapok a kondenztálcák kezelésére. Megelőzi a
kellemetlen szagok, baktériumok (többek között a legionella),
algák és gombák kialakulását a tálcában.

Különleges tulajdonságok

Az aktív elemek folyamatos diffúzójának köszönhetően hosszú
ideig frissít (6 hónapig), tisztán és peronoszpórától mentesen
tartja a csepptálcát. Hotelekben, iskolákban, repülőtereken,
kórházakban … való használatra.

Alkalmazási területek

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Helyezze el a lapokat a csepptálcában.
Egy lap 14 g, ami kb. 7 kW hűtőteljesítményű gép kezeléséhez
elég. Nagyobb kapacitás esetén arányosan növelje a lapok
számát. Kifejezetten szélsőséges körülmények közötti
kezeléshez fejlesztették ki, pl. nagyon nedves trópusi és déleurópai zóna.

Tulajdonságok

Osztály:
Megjelenés:
Aktív összetevők:
Gyúlékonyság:

Vegyület vízkezeléshez
Poliészterhálóba csomagolt szilárd
lapok
Didecyl dimetil ammónium klorid
Nem gyúlékony

Biztonsági Utasítások

Irritáló
Irritálja a szemet és a bőrt. Kerülje, hogy a bőrre vagy szembe
kerüljön. Szembekerülés esetén mossa ki és bő vízzel öblítse.
Forduljon szakorvoshoz. Hordjon megfelelő védőkesztyűt.
Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz és mutassa meg
neki a csomagolást és címkét is.

Alkalmazási határok
Szín

Naptól és +50oC feletti hőmérséklettől védve tartandó. Minden
lángtól és szikraforrástól védve tartandó. Ne dohányozzon.
GYERMEKTŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.
Sárga

Szag

Friss illatú

Felhasználási határok

Tartsa az eredeti csomagolásban. Szavatossága 1 év. Védje a
fagyástól.

Kiszerelés

A PAN STRIPS-ek 12 db 14 g-os lapot tartalmazó dobozban
állnak rendelkezésre.

Biztonsági előírások
Figyelmeztetés a
felhasználóknak

Lásd PAN STRIPS Biztonsági Adatlapot.
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.
A
DEHON
SERVICE
GARANTÁLJA,
HOGY
TERMÉKEI
MEGFELELNEK AZ ELADÁSI ELŐÍRÁSOKNAK.
Az információk nem helyettesíthetik 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
ezen dokumentáció legutolsó verziója, cégünk minden további
információval rendelkezésére áll.

A dokumentációban közölt adatok tájékoztató jellegűek és semmi esetben sem kötelezi a Cool4u Kft.-t felelősségvállalásra.

