STA KILL
ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΕΚΕΔΩΝ ΟΥΡΩΝ
Πανίσχυρο Συμπύκνωμα Αποσμητικού για την αφαίρεση οσμών που οφείλονται σε ΟΥΡΑ, ΚΑΠΝΟΥΣ,
ΜΟΥΧΛΑ, ΕΜΕΤΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ κ.λ.π.

Εμπλουτισμένο με ένα συνδυασμό των ισχυρών μη οξειδωτικές βιοκτόνων που έχουν αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα των βακτηρίων, μυκήτων, φυκών και ελυτροφόρων ιών. Η
απόδοση του Sta-Kill είναι ιδιαίτερα εμφανής με την παρουσία σκληρού νερού και οργανικών ακαθάρτων,
όπου τα περισσότερα άλλα προϊόντα αποτυγχάνουν όταν δοκιμάζονται σε BSEN1276.
Το Sta-Kill εξαλείφει τους ακόλουθους οργανισμούς:
Ε. coli ................... Eschenchia coli (κολοβακτηρίδιο)
P. aeruginosa ....... την Pseudomonas aeruginosa (αεριογόνος ψευδομονάδα)
S. aureus .............. aureus Staphlococcus (σταφυλόκοκκος)
Ε. hirae .................. Entercoccus hirae (εντερόκοκκος)
Αυτό αποδεικνύει το ευρύ φάσμα της δραστηριότητά του έναντι των αμφότερων gram αρνητικών και gram
θετικών βακτηριδίων. Το Sta-Kill έχει επίσης, δοκιμαστεί στα ακόλουθα πρωτόκολλα και πέρασε:
BSEN 13727 ....... MRSA - ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη Staphylococcus BSEN 13704 ....... C Difficile
Chlostridium difficile. Το Sta-Kill περιέχει επίσης παράγοντες εξουδετέρωσης των λεκέδων από ούρα και
είναι η καλύτερη επιλογή του επαγγελματία για την εξάλειψη της δυσοσμίας από τα ούρα, εμετό, μούχλα,
καπνός, το μαγείρεμα και μυρωδιές κατοικίδιων ζώων. Με ένα ουδέτερο ρΗ, το Sta-Kill μπορεί με ασφάλεια
να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένων χαλιά, υφάσματα, ξύλο, κεραμικά,
πλαστικά και βινύλιο.
ΟΔΗΓΙΕΣ
Ανακατέψτε 1 μέρος συμπυκνώματος με 10 μέρη νερού. Για άσχημα επηρεασμένες επιφάνειες (π.χ.
αποτέλεσμα πυρκαγιάς) συστήνεται δυνατότερο διάλυμα.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1. Το STA-KILL μπορεί να προστεθεί σε όλα τα καθαριστικά διαλύματα των μηχανών.
2. Μπορεί να ψεκαστεί κατ' ευθείαν πάνω στις επηρεασμένες περιοχές. Σε κουρτίνες και υφάσματα
ταπετσαρίας επίπλων χρησιμοποιείστε μια άχνη
3. Mπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφουγγάρισμα ή ξέπλυμα σκληρών επιφανειών.
4.Για προεργασία όξινων λεκέδων ( ούρα, εμετοί κ.λ.π.) πάνω σε υφάσματα. Προψεκάστε ή ταμπονάρετε
την επηρεασμένη περιοχή και αφήστε το 5' πρίν να καθαρίσετε με την μηχανή.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αποφύγετε την επαφή με γυαλισμένες επιφάνειες. Ειδική προσοχή όταν ψεκάζετε λεπτά υφάσματα προς
αποφυγή ζημιών που μπορεί να προκαλέσει το νερό. Ξεπλύνετε με νερό πιτσιλίσματα σε δέρμα και τα
μάτια. Εάν το καταπιείτε πιείτε γάλα και αναζητείστε ιατρική φροντίδα.
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