
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΞΙΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ
Το Diesin Maxx είναι όξινο καθαριστικό και απολυµαντικό κατάλληλο για καθηµερινό και περιοδικό καθαρισµό

δύσκολων ρύπων. Το Diesin Maxx συνδυάζει την αντιµικροβιακή δράση µε την αποτελεσµατική αποµάκρυνση των

αλάτων και των ρύπων. Μετά την εφαρµογή του, το Diesin Maxx αφήνει άρωµα φρεσκάδας που διαρκεί.  

Πεδίο εφαρµογής : Για όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό και στα όξινα διαλύµατα. Ιδανικό για

δηµόσιους χώρους όπως σχολεία, θεραπευτήρια, νοσοκοµεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και πισίνες, δηµόσιες

τουαλέτες και άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου απαιτείται καθαρισµός, αφαλάτωση και απολύµανση.

Βακτηριοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ 1276-2%, ΕΝ 13697-10%-5min  σε βρόµικες συνθήκες

Μυκητοκτόνο σύµφωνα µε το ΕΝ 1650-10-15min  σε βρόµικες συνθήκες

�Καθαριότητα – αντιµικροβιακό σύµφωνα µε το ΕΝ 1276/1650/13697

�Ασφάλεια – µε σεβασµό στο περιβάλλον καθώς περιέχει γαλακτικό οξύ και ασφάλεια για τον χρήστη µε την

χρωµατική κωδικοποίηση

�Αποδοτικότητα – αφαιρεί τα άλατα, καθαρίζει και απολυµαίνει σε ένα βήµα

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
1. Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος και το

πλάνο υγιεινής για λεπτοµερείς οδηγίες χρήσης

2. Φορέστε την κατάλληλη προστατευτική ενδυµασία, 

όταν χειρίζεστε το προϊόν

3. Αραιώστε το Diesin Maxx µε νερό, ανάλογα µε τον

επιθυµητό βαθµό καθαρισµού και απολύµανσης. 

Χρησιµοποιήστε το αδιάλυτο για δύσκολους ρύπους. 

Εφαρµόστε το διάλυµα µε ένα πανάκι µικροινών ή

σφουγγάρι.

4. Καθαρίστε την επιφάνεια.  Χρησιµοποιήστε

χρωµατικά κωδικοποιηµένα πανάκια Polifix για να

αποφύγετε την µεταφορά µικροβίων.

5. Για χειρωνακτικό καθαρισµό δαπέδων, συνιστούµε

την χρήση του προϊόντος σε συνδυασµό µε το σύστηµα

RasanTEC της Ecolab.

6. Αφήστε το προϊόν να δράσει για µερικά λεπτά, 

ανάλογα µε τον επιθυµητό βαθµό απολύµανσης.

7. Ξεπλύνετε µε νερό ή καθαρίστε την επιφάνεια µε ένα

καθαρό νωπό πανί.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ενεργά συστατικά : 100g προϊόντος περιέχουν: 2,45g 

Alkyldimethylbenzalkonium-chlorid, 8,0 g γαλακτικό οξύ.

Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για

επαγγελµατική χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Να µην αναµιγνύετε µε άλλα προϊόντα

Καταστρέψτε την συσκευασία µόνο αφού πρώτα την

έχετε αδειάσει και κλείσει καλά. Υπολείµµατα

προϊόντος : συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων

Ασφαλείας.

Χρησιµοποιείστε το απολυµαντικό µε ασφάλεια. Πάντα

να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του

προϊόντος πριν από την χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, 

συµβουλευτείτε την ετικέτα της συσκευασίας και το

∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να αποθηκεύεται µόνο στον αρχικό περιέκτη. Να

διατηρείται σε θερµοκρασία µεταξύ -5 και 40oC.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 2X5 L

Ecolab A.E.
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