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Καθαριστικό-Απολυµαντικό 
(Άδεια ΕΟΦ 44286/04)  

• Καθαριστικό και απολυµαντικό για καθηµερινό καθαρισµό
• Κατάλληλο για όλες τις πλενόµενες επιφάνειες και τον 
  εξοπλισµό της κουζίνας 
• ∆ραστικότητα κατά των βακτηρίων και των µυκήτων,σύµφωνα 
  µε τα πιστοποιητικά EN 1276, EN 1650 και EN 13697



Το DESGUARD 20 είναι πολύ αποτελεσµατικό καθαριστικό και απολυµαντικό και ανήκει στη σειρά  
EASYGUARD για την κουζίνα.
Είναι απολυµαντικό και καθαριστικό γενικής χρήσης που σκοτώνει τα µικρόβια και τους µύκητες σε όλες τις 
περιοχές και τον εξοπλισµό επεξεργασίας των τροφίµων. 
Το DESGUARD 20 είναι δραστικό κατά των βακτηρίων σε χρόνο 5 λεπτών σύµφωνα µε το  EN 1276 και 13697 
Είναι δραστικό κατά των µηκήτων σε χρόνο 15 λεπτών ,σύµφωνα µε το ΕΝ 1650.
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Οδηγίες Χρήσεως:

 1.  Πάντα φοράτε γάντια για να προστατεύετε το δέρµα σας. Γεµίστε το µπουκάλι µε κρύο νερό, max 600 ml
 2.  Τοποθετήστε το µπουκάλι που περιέχει νερό, κάτω από το PENGUIN Dispenser. Πιέστε το κουµπί για  
      να δοσολογηθεί το συµπυκνωµένο προϊόν, προσαρµόστε το καπάκι ψεκασµού.
 3.  Εφαρµόστε το DESGUARD 20 επιµελώς σε όλη την επιφάνεια.Σκουπίστε την επιφάνεια µε ένα βρεγµένο 
      πανί 
      Αφήστε το προϊόν να δράσει για τουλάχιστον 5 λεπτά. Ξεπλύντε την επιφάνεια µε καθαρό νερό και αφήστε  
      την να στεγνώσει.     

∆ήλωση σύµφωνα µε τις οδηγίες 89/542/EEC :
5 - 15 % disinfectants,< 5 % nonionic surfactants
Further ingredients: Complexing agent, solvent, anticorrosion agent

Συστατικά:

Κατά τη χρήση του προϊόντος φοράτε γυαλιά ασφαλείας και γάντια ασφαλείας.
Μακριά από παιδιά.
Μην το αναµίξετε µε τίποτα άλλο εκτός από νερό.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας συµβουλευθείτε την ετικέτα και το δελτίο δεδοµένων 
ασφαλείας του προϊόντος

Ασφάλεια:

Συσκευασία:
Χαρτοκιβώτιο µε 4 δοχεία του 1lt Nα αποθηκεύεται µόνο στην αρχική του 

συσκευασία
Αποθήκευση σε θερµοκρασία µεταξύ 0 και  25 °C

Συνθήκες Αποθήκευσης:
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