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Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP 12 - KEUKEN DESINFECTIEMIDDEL
Toelatingsnummer: BE-REG-00851

  ideaal voor het ontsmetten van alle afwasbare oppervlakken (wanden, vloeren, meubilair, enz.), keukenapparatuur, 
 toiletten en overige sanitair

  efficiënt tegen een groot aantal bacteriën en gisten
  bevat  actieve stoffen met bactericide, fungicide en algicide werking

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 de oppervlakteactieve stoffen in dit preparaat voldoen aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004  

 betreffende detergentia
 DIPP 12 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren
 toelatingsnummer DIPP 12: BE-REG-00851

Fase 1 - reinigen:
 eerst zorgvuldig de te desinfecteren oppervlakken en materialen reinigen  

 met een allesreiniger of ontvetter;  nadien overvloedig spoelenmet
 zuiver water

Fase 2 - ontsmetten:
 DIPP 12 verdunnen met zuiver water;

 de gebruiksconcentratie is 1% (= 1/2 dop per liter water); deze oplossing  
 op het  te reinigen oppervlak aanbrengen en 5 minuten laten inwerken;   
 nadien overvloedig spoelen met zuiver water

KITCHEN

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: paars
 geur: geurloos
 relatieve dichtheid (20°C): 0,995
 pH 100%: 7,1
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 1205
 verkoopeenheid: 1x5L
 eenheden per karton: 4x5L
 type sluiting: dop
 kartons per pallet: 32 (4x8 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035120514
 EAN code . karton: 5420035120521

Opslag
Bewaar het product in de originele gesloten verpakking  
en bescherm het tegen zonlicht en extreme temperatuur-
waarden.

Hantering
Volledige instructies omtrent hantering en verwijdering 
van dit product wordt beschreven in het Veiligheids- 
informatieblad (Material Safety Data Sheet).

Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden 
en kunnen niet opgevat worden als specificatie. 
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Producent:   BV - Ruisbroeksesteenweg 76 bus 6 -1180 Ukkel - België . Tel: +32 2 646 35 21 . email: dipp@dipp.eu . www.dipp.eu


