BACTERIDICAL SAMPOO
ΓΙΑ ΧΑΛΙΑ & ΥΦΑΣΜΑΤΑ (ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΙ-ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ-ΚΑΝΕΙ
ΑΠΟΣΜΗΣΗ)
Με μια μόνη διαδικασία χρησιμότατο και για Νοσοκομεία - Ιδρύματα - Δημόσιους χώρους.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Χαμηλού αφρισμού σαμπού χαλιών και υφασμάτων, κατάλληλο είτε για φιάλες ψεκασμού -ψεκαστήρεςψέκασμα και σκούπισμα σε επείγουσες ανάγκες ή μηχανή ψεκασμού με σύγχρονη αναρόφηση
(EXTRACTION) ή περιστροφική μηχανή με βούρτσα είτε συστήματα συντήρησης με τσόχες (BONNET).
Περιέχει παράγωγα τεταρτογενούς αμμωνίας ικανά να εξουδετερώσουν τόσο τα βακτηρίδια oσο και τις
δυσάρεστες μυρωδιές που προέρχονται από σωματικά υγρά, λίπη και ουσίες τροφών.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Απορροφήστε: (ταμπονάρετε) όσο καλύτερα μπορείτε τα υγρά του λεκέ. Ψεκάστε και σκουπίστε:
Aναμείξατε 30 ml CLEAN & SAFE με χλιαρό νερό σ' ένα ψεκαστήρα 500 ml. Ψεκάστε την λερωμένη
περιοχή και σκουπίστε με καθαρό πανί . Επαναλάβετε όσες φορές χρειασθεί.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗ ΨΕΚΑΣΜΟY, ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ(EXTRACTION)
Aναμείξατε 100 ml σε κάθε 5 λίτρα ζεστού νερού. Προψεκάστε την περιοχή που πρέπει να καθαρισθεί
κρατώντας την μονάδα σε μιά απόσταση γύρω στους 30 πόντους από την επιφάνεια, βρέχοντάς την
ομοιόμορφα . Στη συνέχεια καθαρίστε χρησιμοποιώντας extraction μηχανή ως συνήθως.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΟΧΑ
Αναμείξατε 150 ml σε κάθε 5 λίτρα ζεστού νερού και ψεκάστε ελαφρά την περιοχή που πρέπει να
καθαρισθεί . Βουτήξτε την τσόχα (ΒΟΝΝΕΤ) μέσα στο διάλυμα, στραγγίξετε καλά και δουλέψετε πάνω
στο χαλί. Αναποδογυρίστε την τσόχα και ξαναβουτήξτε την σε τακτά χρονικά διαστήματα.
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Αναμείξατε 100 ml σε κάθε 5 λίτρα νερού και καθαρίστε ως συνήθως.
ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από την χρήση ελέγξτε την σταθερότητα των χρωμάτων.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
Αποθηκεύστε το σε ξερούς ασφαλείς χώρους σε θερμοκρασία πάνω από 5 βαθμούς Κελσίου.
Ξεπλύνετε καλά τα άδεια δοχεία και ξεφορτωθείτε τα σύμφωνα με τους κανονισμούς των τοπικών αρχών
που ισχύουν.
ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά. Αποφεύγετε όσο το δυνατόν την επαφή με το δέρμα και με τα μάτια.
Εάν δεν τα καταφέρετε, ξεπλύνετε με άφθονο νερό και αν χρειασθεί ζητήστε ιατρική βοήθεια. Φοράτε
κατάλληλα γάντια όταν το αναμειγνύετε και ξεπλύνετε μετά τα χέρια σας. Εάν το καταπιείτε πιείτε άφθονο
γάλα ή νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Μη προκαλέσετε εμετό. Μη το χρησιμοποιείτε για ψέκασμα
χώρου. Κέντρο Δηλητηριάσεως: 2107793777
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