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ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

Technische gegevens Bijzondere voorzorgsmaatregelen Logistieke gegevens
 uitzicht: vloeibaar
 kleur: kleurloos
 geur: typisch
 relatieve dichtheid (20°C): 0,850
 pH 100%: 7
 oplosbaarheid in water: volledig oplosbaar

 referentie: 6996
 verkoopeenheid: 1x500ml
 eenheden per karton: 6x500ml
 type sluiting: spray
 kartons per pallet: 144 (6x24 kartons)
 EAN code . verkoopeenheid: 5420035699515
 EAN code . karton: 5420035699522

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. 

 het product enkel toepassen op kleine oppervlakken (maximaal 0,5m²)
 reinig de te behandelen oppervlakken eerst en spoel vervolgens met schoon water, verwijder overtollig water
 breng het product aan met een doek op het te behandelen oppervlak (verbruik 20-50ml per 0,5m²)
 laat minimum 5 minuten inwerken
 bij het desinfecteren zo veel mogelijk voeistof gebruiken zodat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven
 het oppervlak droogwrijven met behulp van een celstof doekje
 Blootstelling voor oppervlakken en gereedschappen: 5 minuten

6969
Gebruiksaanwijzing en dosering

DIPP N° 69 ALCOSURF
DESINFECTIEMIDDEL ZONDER SPOELEN
Vergunningsnummer: 119B

  reinigt, ontsmet, zonder spoelen
  klaar voor gebruik
  middel om bacteriën, saccaromyces, schimmels en virussen op oppervlakken en gereedschappen te bestrijden
  speciaal ontwikkeld voor het desinfecteren van oppervlakken en gereedschappen in de keuken en oppervlakken

 die in contact komen met voedingsmiddelen
  bevat >70% alcohol

Productomschrijving en toepassingsgebieden

Milieu . Wetgeving . Normen
 DIPP N°69 voldoet aan de regelgeving inzake reinigingsproducten voor materiaal en voorwerpen die in aanraking komen met voedingswaren
 vergunningsnummer: 119B
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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


