VERNEPRODUKTER OG HYGIENE

Relekta Desinfeksjon

Desinfiserer, dreper bakterier
og fjerner lukt

• Effektiv til desinfeksjon etter produksjon,
blod og andre organiske væsker
• Dreper bakterier og sopp
• Klorfri, fosfatfri og uten sterke syrer
• Kan brukes på alle flater som tåler vann,
skader ikke metaller
• Enkel HACCP-implementering
BESKRIVELSE
Relekta Desinfeksjon er et effektivt konsentrat for
desinfisering. Middelet dreper bakterier og sopp som
salmonella, stayfylokokker, e-coli og gjærsopper etc.
Relekta Desinfeksjon fjerner også lukt.
BRUKSOMRÅDER
-- Fisk- og næringsmiddelproduksjon
-- Landbruk
-- Sanitære rom
-- Treningssentre
Solstudioer
BRUKSANVISNING NÆRINGSMIDLER
1. Rengjør overflater med egnet egnet produkt
(smussrester reduserer effekten). Skyll godt.
2. Påfør Desinfeksjon (se dosering) med spray,
sprøyte eller svamp. Sørg for jevn påføring slik at
hele flaten er dekket. La virke i 20 minutter. Tørk av.
3. Foreta, i følge HACCP, regelmessig test med en
håndholdt ATP-måler.
For å unngå resistens, bruk et vekselprodukt
hver 3. uke.
BRUKSANVISNINGER:
LUKTFJERNER
Fjern så mye som mulig årsaken til vond lukt hvis
mulig. Påfør deretter Desinfeksjon (se dosering) og la
virke.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Lukt
pH
Inneholder
Tester

VARENUMMER
N988759
N50245

Svak mandel-lukt
8
Kationske tensider,
pH-regulerende midler
Tillfredstiller kravene til
European Suspension test,
EN 1276, EN 1650
FORPAKNING
5l
200 l

DESINFEKSJON SANITÆRE ANLEGG
Til toaletter, garderober, dusjanlegg, servanter etc.
Rengjør først. Skyll av og påfør deretter Desinfeksjon
(se dosering).
TRENINGSAPPARATER/SOLSENGER
Bland Desinfeksjon i en sprayflaske (se dosering).
Spray på overflaten, la virke i noen sekunder og tørk
DOSERING

Desinfeksjon

2%

2 dl og 9,8 l vann

Luktfjerning

5%

5 dl og 9,5 l vann

Sprayflaske

5%

5 cl og 0,95 l vann

Soppdreper

10 % 10 dl og 9 l vann

Grønskefjerner 50 % eller konsentrert

SOPP/ALGEDREPER
For å fjerne grønske, sopp alger o.l. fra hus,
fasader,fliser, fuger, dusjkabinett osv. Rengjør først.
Skyll godt og påfør Desinfeksjon (se dosering). La
virke. Når sopp / grønske er dødt, børst vekk.
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