Fără alcool şi tenside

RLT

DEZINFECTANT PROFI
special pentru tehnică de
ventilare în mediul industrial
şi profesional

Îndepărtează

99,999%
din bacterii,
fungi şi viruşi
speciali

Uşor de utilizat
Acţionează rapid şi sigur
Special pentru utilizare în aer şi pe
suprafeţe
Protejează materialele

Descriere produs:
Ecodis pro RLT acţionează ca un bacteridic, levurocid, virucid şi sporocid.
Combate rapid şi eficient printr-o curăţare intensă prealabilă (îndepărtarea de
biopelicule şi fungi) şi dezinfectează mai eficient prin curătare prealabilă
(omorârarea respective inactivarea bacteriilor, legionelelor, fungilor şi
ciupercilor).
Se foloseste intre 2-5ml de solutie de lucru pe mp in functie de suprafata
tratata. Consumul indicat variaza in functie de proprietatile suprafatei si de
proprietatile materialului tratat.
Proprietăţi produs:
Ecodis pro RLT nu are alcool, conservanţi, tenside precum şi coloranţi şi
parfum. Ca efect codis dezvoltă pe termen scurt un miros volatile de clor.
Toleranţa cutanată a fost confirmată dermatologic a fi “foarte bună”.
Domeniul de utilizare:
Potrivit pentru nebulizare, pentru dezinfecţia încăperilor, sistemelor de aer
condiţionat, aerelor condiţionate şi a altor sisteme de ventilaţie.
Combaterea intensă, sustenabilă a bacteriilor, legionellei, viruşilor, a
ciupercilor, fungilor şi biopeliculelor. Dezinfecţie non-agresivă pentru
material. Dezinfecţie non-agresivă a aerului .
Utilizare:
Ecodis pro RLT va fi utilizat cu un nebulizator drept aerosol în încăperi, sisteme
de aer condiţionat, aparate de aer condiţionat şi alte sisteme de ventilaţie
pentru dezinfecţia aerului şi suprafeţelor. Utilizarea este posibilă chiar şi în
spaţii închise cu prezenţa oamenilor şi a animalelor (fără evacuare, fără
carantină). Nu se va amesteca cu acizi, substanţe alcaline sau cu alte soluţii.
Nu se va utiliza cu alte produse. Se va amesteca numai cu apă. Nu este
necesar un echipament special de protecţie pentru utilizare. Camerele și
sistemele dezinfectate cu Ecodis pro RLT pot fi puse în funcțiune fără
curățarea ulterioară. Dilutia se va face intre 6% - 10%.
Compoziţie:
Pe 100g lichid: hipoclorit de sodiu < 0,08g, dioxid de clor 0,005g, clorură de
sodiu > 0,1g. ecodis nu necesită etichetare potrivit Ordonanţei (UE) cu
privire la etichetare şi împachetare 1272/2008. Etichetarea nu se aplică
potrivit Ordonanţei cu privire la substanţele periculoase.
Termen de valabilitate/Păstrare:
Poate fi utilizat până la 24 de luni de la fabricare. A se ţine cont de data
limită de utlizare de pe ambalaj sau recipient. După deschidere se va folosi
în decurs de şase luni. A nu se utiliza la temperaturi -/+0 °C. Se va păstra la
rece şi protejat de razele ultraviolete. Închideţi bine recipientele deschise.
Atenţie:
Produsele biocide se vor utiliza cu atenţie. Se vor citi mereu eticheta şi
informaţiile despre produs înainte de utilizare. Atentie! A nu se folosi
împreună cu alte produse, pot fi eliberate gaze periculoase (Clor). A nu se
inhala direct aerosolii. Nu conţine nanomateriale. În caz de iritaţie este
necesar să va adresaţi medicului. Nu înghiţiţi. Numai pentru utilizare
profesională. Conţinutul şi ambalajul se vor arunca potrivit prevederilor
locale şi naţionale.
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