VANOQUAT
ΤΕΤΑΡΤΟΤΑΓΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ

P.V35
Κωδικός Προϊόντος: A038

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το VANOQUAT είναι ένα τεταρτοταγές απολυµαντικό απορρυπαντικό για χρήση στη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων. Μπορεί
να χρησιµοποιηθεί µε βούρτσισµα, διαβροχή ή ψεκασµό σε προγράµµατα καθαρισµού και απολύµανσης ενός ή δύο σταδίων.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
* Συµµορφώνεται µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN1276
* Ισχυρό τεταρτοταγές απολυµαντικό
* Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για καθαρισµό µε το χέρι ή µέσω εξοπλισµού πλυσίµατος υπό πίεση και ψεκασµού
* Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως τελικό απολυµαντικό αφού έχει προηγηθεί καθαρισµός
* Αποτελεσµατικό έναντι µεγάλης ποικιλίας παθογενών οργανισµών και οργανισµών που προκαλούν σήψη
* Αποτελεσµατικό σε συνθήκες σκληρού ή µαλακού νερού
* Κατάλληλο για χρήση σε προγράµµατα καθαρισµού και απολύµανσης ενός ή δύο σταδίων
* Ασφαλές για τη χρήση σε µαλακά µέταλλα και επιφάνειες.

Κατασκευάζεται στην Αγγλία από την εταιρεία EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, της
οποίας το Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας
έχει καταχωρηθεί στο THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION µε αριθµό µητρώου FM 09535

ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Το VANOQUAT πρέπει να χρησιµοποιείται ως απολυµαντικό απορρυπαντικό στη βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΤΑ∆ΙΟ
Το VANOQUAT πρέπει να χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 1.0-2.0% κατ’ όγκο (10-20mls/λίτρο). Οι έντονες ακαθαρσίες θα
πρέπει να αποµακρύνονται πριν από την εφαρµογή του διαλύµατος µε καθαρό πανί, βούρτσα ή εµβάπτιση. Ξεπλύνετε µε καθαρό
νερό.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ∆ΥΟ ΣΤΑ∆ΙΩΝ
Μετά από σχολαστικό καθαρισµό µε κατάλληλο απορρυπαντικό και ξέπλυµα µε καθαρό νερό, το VANOQUAT πρέπει να
εφαρµόζεται σε συγκέντρωση 0,5-1,0% κατ’ όγκο χρησιµοποιώντας ένα καθαρό πανί, µια βούρτσα, εµβάπτιση ή ψεκασµό υψηλής
ή χαµηλής πίεσης. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε θερµοκρασία περιβάλλοντος ή και µεγαλύτερη.
Σε όλα τα προγράµµατα καθαρισµού και απολύµανσης, θα πρέπει να εφαρµόζεται χρόνος επαφής 10 – 15 λεπτών πριν από το
ξέπλυµα µε πόσιµο νερό.
ΑΤΜΟΣ
Σε περιοχές υψηλής φροντίδας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο ατµός ως ένα επιπλέον στάδιο υγιεινής. Το VANOQUAT θα πρέπει να
χρησιµοποιείται σε συγκέντρωση 0,5-1,0% κατ’ όγκο (5-10mls/λίτρο) µέσω κατάλληλου εξοπλισµού δηµιουργίας οµίχλης. Για
αποτελεσµατική απολύµανση, θα πρέπει να ατµοποιούνται 2 – 3 λίτρα διαλύµατος ανά 100m³ αέρα.

ΣΥΝΘΕΣΗ
Περιέχει Cocodimethylbenzyl ammonium chloride.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
2µπουκάλια πολυθενίου των 5lt συσκευασµένα σε κούτα από χαρτόνι, βαρέλια πολυθενίου 25lt και βαρέλια πολυθενίου 200lt.

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0304
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
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