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HOGYAN HASZNÁLJUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fertőtlenítő* zsírtalanító, amely minden fajta szennyeződést eltávolít minden felületről.

 
ÖSSZETÉTEL: 100g termék tartalmaz

2-fenil-fenol 0,032g, oldás javító komponens

ÖSSZETÉTEL (648/2004/EC Rendelet

Etanolt (Engedély UTF IT00ALA00100K).

 
A következő EN Vizsgálati Szabványoknak felel meg

Permetezzük a terméket kb. 20 cm távolságból a tisztítandó felületre. 

ronggyal töröljük át teljes elpárolgásig.

eléréséhez.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Használatra kész oldat. 

 

 
MULTIGIENIC

HÍGÍTÁS 
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FERTŐTLENÍTŐ ZSÍRTALANÍTÓ
MINDEN FAJTA FELÜLET 
TISZTÍTÁSÁHOZ. 

EN tesztek*: 1040, 1276, 13697, 14476

Alkalmas élelmiszeripari területen

Fertőtlenít és eltávolít mindenfajta 

szennyeződést minden mosható felületről

zsírtalanító, amely minden fajta szennyeződést eltávolít minden felületről.

termék tartalmaz: alkyl-dimethyl-benzyl-ammónium klorid (benzal

oldás javító komponens, megkotő anyagok, víz kiegészítve 100g

Rendelet): nem ionos felület aktív anyagok < 5%. Tartalmaz::

IT00ALA00100K). Antimikrobiális hatásspektrumok: baktericid, fungicid, virucid.

A következő EN Vizsgálati Szabványoknak felel meg*: 1040, 1276, 13697, 14476. 

Permetezzük a terméket kb. 20 cm távolságból a tisztítandó felületre. Hagyjuk

ronggyal töröljük át teljes elpárolgásig. Hatóidő: 5 perc baktericid, virucid 15 perc fungicid hatás 

MULTIGIENIC 

FERTŐTLENÍTŐ ZSÍRTALANÍTÓ* 
MINDEN FAJTA FELÜLET 

*: 1040, 1276, 13697, 14476 

Alkalmas élelmiszeripari területen (HACCP) 

t és eltávolít mindenfajta 

szennyeződést minden mosható felületről 

zsírtalanító, amely minden fajta szennyeződést eltávolít minden felületről. 

ammónium klorid (benzalkónium klorid) 0,5g, 

100g-ra. 

: fertőtlenítőket. Tartalmaz: DS 

Antimikrobiális hatásspektrumok: baktericid, fungicid, virucid. 

Hagyjuk hatni, majd száraz 

Hatóidő: 5 perc baktericid, virucid 15 perc fungicid hatás 
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FIGYELMEZTETÉSEK 

MEGJEGYZÉSEK 

CSOMAGOLÁS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KÜLSŐ: Tiszta folyadék 

SZÍN: Szintelen/barna 

ILLAT: Technikai 

ILLÉKONY SZERVES 

ANYAG: 6,03% 
 

PH Aktív anyag [%] Sűrűség

< 11,4 9,7 ± 1,0 
 

          Ne használja együtt anionos felületaktív anyagokkal és/vagy szappanokkal
          hosszan  tartó  károsodást  okoz. A kiömlött anyagot itassuk fel. A tartalmat
          előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni
 

FIGYELEM 
 

Hasnálat  előtt  kérjük, mindig  olvassák

Használják a Biztonsági adatlapon megnevezett személyi védőeszközöket (PPE). 

nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért. 

Kizárólag professzionális felhasználásra.

 
*A biocid regisztrációval összefüggő követelmények 

 

Kód Méret 

5721 750ml 

5507 5kg 

 
 
 
 

MULTIGIENIC 
 

MŰSZAKI ADATOK 
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Sűrűség 
(g/ml) 

Gőznyomás 
(bar) 

Viszkozitás (cP)

0.999   

együtt anionos felületaktív anyagokkal és/vagy szappanokkal. Mérgező a vízi élővilágra
okoz. A kiömlött anyagot itassuk fel. A tartalmat 

előírásoknak megfelelően kell megsemmisíteni.. 

olvassák  el a termék Használati Utasítását és a 

Használják a Biztonsági adatlapon megnevezett személyi védőeszközöket (PPE). 

nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért. 

professzionális felhasználásra. Biztonsági Adatlap kérésre rendelkezésre áll. 

A biocid regisztrációval összefüggő követelmények az egyes országokban eltérőek lehetnek.

 Mennyiség 

 12 

 4 

(cP) Összes száraz 
anyag [%] 

 

. Mérgező a vízi élővilágra 
 / edényzetet a vonatkozó  

Használati Utasítását és a  Biztonsági  Adatlapját. 

Használják a Biztonsági adatlapon megnevezett személyi védőeszközöket (PPE). A Sutter Professional 

nem vállal semmilyen felelősséget a termék nem megfelelő használatából eredő semmilyen kárért. 

 

eltérőek lehetnek. 

 Raklap 

 11x3=33 
 

 9x4=36 


