Q’BAC
Άοσµο απορρυπαντικό µε βακτηριοκτόνο
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα ανιοντικών επιφανειοδραστικών
ουσιών,
σταθεροποιητή
ιξώδους,
βακτηριοκτόνου και χρωστικής.

Τυπικές πληροφορίες προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές, παχύρρευστο υγρό
Οσµή:
Χωρίς άρωµα
Ειδικό βάρος (20oC):
1,030
Χρώµα:
Ανοιχτό κίτρινο
pH – χωρίς αραίωση:
7,5
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί: Όχι λιγότερο
από 3 έτη

Συσκευασία
Περιγραφή
Εξαιρετικά συμπυκνωμένο, άοσµο απορρυπαντικό µε βακτηριοκτόνο. Για καθάρισµα
στο χέρι πιάτων, γυαλικών, µαγειρικών σκευών και µεζουρών οινοπνευµατωδών.
Συνιστάται για το καθάρισµα δαπέδων, τοίχων και άλλων σκληρών επιφανειών.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•
•

Ουδέτερο pH, ήπιο για τα χέρια.
Άριστη αποµάκρυνση λιπών.
Παράγει άφθονο αφρό, ακόµα και σε συνθήκες έντονης βροµιάς.
Συµπυκνωµένο για µεγαλύτερη οικονοµία.
∆εν περιέχει άρωµα.
Αποτελεσµατικό µε όλους τους τύπους νερού.
∆εν επηρεάζει το χείλος συγκράτησης της µπύρας όταν χρησιµοποιείται σε
ποτήρια.

Τρόπος χρήσης
ΠΙΑΤΑ, ΓΥΑΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ:
∆ιαλύστε 1:1200 µέρη σε ζεστό νερό µε το χέρι (33ml σε νεροχύτη 40lt).
ή 3 καπάκια σε νεροχύτη 40lt.
1x
Αδειάστε τα υπολείµµατα φαγητού στον κάδο απορριµµάτων. Πλύνετε τα
αντικείµενα σχολαστικά.
Ξεβγάλετε µε καθαρό, ζεστό νερό. Αφήστε τα να στεγνώσουν.
ΜΕΖΟΥΡΕΣ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ∆ΩΝ:
Αραιώστε το σε αναλογία 1:100 σε χλιαρό νερό (50ml ανά 5lt)
Βυθίστε τις µεζούρες στο διάλυµα και αφήστε τις να µαλακώσουν για
τουλάχιστον 1 ώρα. Οι µεζούρες που είναι πολύ βρώµικες πρέπει να παραµείνουν
όλη τη νύχτα. Χύστε το διάλυµα και ξεβγάλετε κάθε µεζούρα προσεκτικά µε
τρεχούµενο νερό αρκετές φορές.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:
∆ιαλύστε έως 1:1200 µέρη σε ζεστό νερό µε το χέρι (5ml ανά 5lt), 1 κουτ. ανά 5lt.
Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια.

Συσκευασία: Κωδικός
παραγγελίας
6x1lt
A164A
5lt
A164E
10lt
A164I
20lt
A164J

Μέγεθος
παλέτας
84x6x1lt
120x5lt
78x10lt
32x20lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο
δοχείο και κρατήστε το µακριά από ακραίες
θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των
προϊόντων Evans Vanodine συµµορφώνονται µε
τους τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς
σχετικά µε τη βιοδιασπασιµότητα και την
προστασία του περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από
την EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC,
το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας
έχει καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0604

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ
Ο∆ΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ EVANS
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr

EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC
Brierley Road, Walton Summit, Preston, Lancashire, PR5 8AH, England
Telephone: +44 (0) 1772 322200 - Fax: +44 (0) 1772 626000
Web: www.evansvanodine.co.uk – Email: sales@evansvanodine.co.uk

P.54

