
Tellimiskood: A057AEV
Pakend: 4 x 1 liiter (4,77 kg) 
Kaubaalus: 75 pakendit

Tellimiskood: A057EEV2
Pakend: 2 x 5 liitrit (11,45 kg)
Kaubaalus: 60 pakendit

TOOTEINFO:
Välimus: läbipaistev tumepunane vedelik
Lõhn: tsitruseline
pH - lahjendamata: 1,6
Säilivusaeg:  3 aastat

KOOSTIS:
Sisaldab kvaternaarse ammooniumiühendi, 
mitteioonse pindaktiivse aine, sidrunhappe lõhna- 
ja värvainete segu.

BIOLAGUNEVUS:
Kõik ettevõtte Evans Vanodine toodetes 
kasutatavad pindaktiivsed ained vastavad 
kehtivatele biolagunevust ja keskkonnakaitset 
käsitlevatele Ühendkuningriigi ja Euroopa 
määrustele.

KVALITEEDITAGATIS:
Selle toote on Ühendkuningriigis valmistatud 
EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC ning 
sellel on ISO 9001 kvaliteedijuhtimissüsteemi  
sertifikaat FM 09535 ning ISO 14001 
keskkonnajuhtimissüsteemi  sertifikaat EMS 
506072, mis on registreeritud Briti 
Standardiinstitutsioonis.

ÜLEVAATAMISE KUUPÄEV:
01/11/21

 • Ideaalne valamute, vannide, duširuumide, tualettide ja keraamiliste plaatide 
desinfitseerimiseks ja neilt katlakivi eemaldamiseks.

• Vastab ka standardite EN 1276, EN 16615 ja EN 1650 nõuetele; mikrobioloogiline profiil 
saadaval.

• Sobib kasutamiseks portselanil, roostevabal terasel, kroomil ja keraamilistel plaatidel.
• Piisab vähesest; väga ökonoomne.
• Iseloomulik kauapüsiv lõhn.
• Saadaval kantavas, mugavalt käsitsetavas 1-liitrises pudelis, millel on 10 ml doseerimiskork.
• 1 liitrist piisab kuni 100 pihustuspudeli lahusega täitmiseks.
• 5-liitrine kanister kasutamiseks dosaatoriga e:dose või 1-liitrise doseerimispudeli täitmiseks.
• Pealmise sildi all on mitmekeelne silt.

DOSEERIMINE: Vajutage üks kord dosaatori e:dose nupule, et doseerida 10 ml kontsentraati 
või kasutage 1-liitrise pudeli 10 ml doseerimiskorki.

PESURUUMIDE DESINFITSEERIMINE JA KATLAKIVIEEMALDUS:

VASTAB NÕUETELE LAHUS KONTAKTAEG (täpsemat teavet vt mikrobioloogilisest profiilist)

EN 16777 – ümbrisega viirused (sh koroonaviirused)
1:60* 1 min

EN 1276 – bakteritsiidne

Lahjendage kontsentraat puhta veega.
  - Desinfitseerimiseks: 1 x 10 ml doos 600 ml lahuse saamiseks.
  - Doosi võib suurendada, et katlakivieemaldus oleks tõhusam.
Enne desinfitseerimist puhastage pinnad.
Kandke pinnale pihustades, tualetipuhastuspudeli, puhta lapi või mopiga.
Jätke pinnale nii kauaks, kuni vajalik kontaktaeg on möödunud. Pühkige puhta lapiga üle ja 
laske õhu käes 

*EC9 vastab standardi EN 1276 nõuetele lahjendussuhtes 1:120, kuid kuna seda on 10 ml doseerimiskorgi ja 600 
ml pihustuspudeliga raske täpselt saavutada, soovitame valmistada 1:60 lahuse. Selline lahjendussuhe eemaldab 
katlakivi tõhusamalt.

 

KASUTAGE DESINFITSEERIMISVAHENDEID OHUTULT.
ENNE KASUTAMIST LUGEGE ALATI LÄBI SILT JA TOOTEINFO.

     

Tugeva lõhnaga, mitmesugustele pindadele sobiv happeline 
puhastusvahend. Tapab bakterid ja pärmseene ning 
virutsiidse toimega ümbrisega viiruste suhtes (nt 
koroonaviirused).

Väikese keskkonnamõjuga - 
www.evansgreentick.com

Vastab standardite EN 16777 ja 
EN 14476 nõuetele; tõhus 
ümbrisega viiruste, sealhulgas 
koroonaviiruse vastu.
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Ülimalt kontsentreeritud desinfitseerimisvahend ja katlakivieemaldaja

Pesuruumi puhastusvahend EC9

 

Evans Vanodine International plc 
Brierley Road, Walton Summit, Preston, PR5 8AH, ÜK
Tel: +44 (0)1772 322200 www.evansvanodine.co.uk


