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Surface  Disinfectant                                                                                              ضد عفونی کننده سطوح            

            

 مشخصات:

و دیگر مواد مواد فعال سطحی ، ضد باکتری، دارای  کنسانترهپاک کننده  رقیق،ضد عفونی کننده سطوح یک محصول 

 کمکی است.

 موارد مصرف:

این محصول برای ضد عفونی کردن سطوحی که رعایت بهداشت در آنها خیلی اهمیت دارد مانند: حمام،دستشویی،کف 

کاربرد دارد.این محصول شامل ویژگی های سطحی -آلودگیبه کار می رود.همچنین برای پاک کردن  در حال تردداتاقهای 

 های برجسته زیر است:

%( بنابر این خیلی مقرون به صرفه هستند. 1دقیقه با محلول  5لکرد سریع حتی با غلظت پایین)عم -  

.اثر بخشی زیاد -  

)TBC ضد باکتری)شامل + 

)C ضد ویروس )شامل آلبیکنس+ 

 +ضد ویروس )واکسیناسیون، ویروس ایدز ، هپاتیت ث، هپاتیت ب ، تب مالت(

.رایحه خوبی دارد  -  

.کنندگی خوبی داردتاثیر پاک  -  

.عاری از آلدهیدها -  

 

 دستور العمل استفاده:

% در آب رقیق کنید. 1حصول غلیظ را با محلول م -1  

میلی لیتر 100 میلی لیتر 50   ضد عفونی کننده سطح 

لیتر 10 لیتر 5   آب  
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دائمی مرطوب محلول رقیق شده را با یک پارچه مرطوب روی سطح بمالید و دقت کنید که سطوح به طور -2

 باشند.

جازه دهید سطح خشک شود و پس از خشک شدن آن را با محصوالت دیگر تمیز ننمایید.ا -3  

  توسط آب تمیز نمایید. ابزار آالت  را -4

 رهنمود های  ویژه:

  N :36151 -BAuA کد  -  

.فقط برای مصارف صنعتی -  

نباید با دیگر محصوالت پاک کننده مخلوط شود. -  

 یکی از محصوالت زیر تمیز شود: باید ابتدا توسطهای ضخیم آلودگی -

, Akemi Stone Cleaner)پاک کننده سنگ( 

Disinfectant Cleaner )ضر عفونی کننده( 

 Urine And Scale Remove)پاک کننده ادرار و رسوبات آهکی( 

Algae and Mildew Remover )پاک کننده خزه و جلبک( 

 اطالعات فنی(.)لطفا توجه کنید به برگه 

آب پاک شوند. چندین مرتبه توسطبا مواد غذایی هستند باید پس از فرآوری  سطوحی که در تماس -  

پس از استفاده کامل از محصول ،محتویات قوطی را به طور کامل تخلیه نمایید و ظرف خالی را در محل بازیافت  قرار  -

 دهید.

 

 اقدامات ایمنی:

www.Akemi.de سایت وب به مراجعه  

 مشخصات فنی:

 رنگ:                شفاف، آبی

گرم/سانتی متر مکعب 1چگالی:             

5حدود           : غلیظ شده  PHمقدار 

7حدود           : حل شده %1  PHمقدار 

 عناصر فعال:   دی متیل آمونیوم کلرید،پلی اکسانید

 طول عمر:
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یخ زدگی  و در صورتی که در ظروف آک درب بسته نگهداری سال در صورت نگهداری در مکان خنک، دور از  3حدود

 شود.

 

 


