FINAL TOUCH
Καθαριστικό µπάνιου
Σύνθεση
Περιέχει µίγµα µη ιοντικών επιφανειοδραστικών
ουσιών,
σταθεροποιητή
ιξώδους,
συµπλοκοποιητή, τεταρτοταγούς αµµωνιακής
ένωσης, αρώµατος και χρωστικής.

Τυπικά δεδοµένα προϊόντος
Εµφάνιση:
∆ιαυγές υγρό
Οσµή:
Άρωµα λουλουδιών
o
1,017
Ειδικό βάρος (20 C):
Χρώµα:
Πράσινο
pH – χωρίς αραίωση:
7,5
pH – αραίωση 1:100
7,5
∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:
3 έτη

Συσκευασία
Περιγραφή
Βακτηριοκτόνο καθαριστικό γενικής χρήσης µε έντονο άρωµα. Αφαιρεί τη βρωµιά,
σκοτώνει τα βακτήρια και αφήνει άρωµα που διαρκεί µε µία µόνο χρήση. Κατάλληλο
για χρήση σε πολλές σκληρές επιφάνειες, µεταξύ των οποίων οι ανοξείδωτες
επιφάνειες, η πορσελάνη, το χρώµιο, το σµάλτο, τα κεραµικά και τα πλακίδια, τα
δάπεδα και οι τοίχοι. Ιδανικό για τον καθαρισµό λεκανών, νιπτήρων και µπανιερών,
καθώς και για κάθε σηµείο όπου υπάρχει κίνδυνος µόλυνσης, όπως σε νοσοκοµεία,
νοσηλευτικά ιδρύµατα, χειρουργεία, κέντρα υγείας και σχολεία.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα
• Εξαιρετικά αποτελεσµατικό καθαριστικό γενικής χρήσης.
• Σκοτώνει πληθώρα βακτηρίων, µεταξύ των οποίων και τα βακτήρια MRSA &
Shigella sonnei (δυσεντερία).
• Ουδέτερο pH. Κατάλληλο για τον καθαρισµό πληθώρας επιφανειών.
• Συµµόρφωση µε το πρότυπο ΕΝ 1276. Το µικροβιολογικό προφίλ διατίθεται
κατόπιν ζήτησης.
• Χαρακτηριστικό άρωµα που διαρκεί και συµβάλλει στην κάλυψη της δυσοσµίας.
• ∆ιατίθεται σε σκεύασµα έτοιµο προς χρήση, σε µπουκάλια 750ml µε ψεκαστήρα.

Τρόπος χρήσης
ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ:
∆ιαλύστε το σε νερό σε αναλογία έως και 1:4 σε έναν ψεκαστήρα χεριού.
Προσθέστε 150ml έως 600ml νερού στο µπουκάλι ψεκασµού 750ml FINAL TOUCH RTU.
5 x αντλήσεις
ανά µπουκάλι ψεκασµού 750ml.
Ψεκάστε και σκουπίστε την επιφάνεια.
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ:
∆ιαλύστε σε 1:25 µέρη ζεστού νερού (200ml ανά 5lt)
6 x αντλήσεις
ή 1 καπάκι ανά 5lt.
Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια.

Συσκευασία:

Κωδικός παραγγελίας
Μέγεθος παλέτας

5lt

A020E

120x5lt

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

Βιοδιασπασιµότητα:
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: 0707

∆ιαλύστε σε 1:200 µέρη ζεστού νερού (25ml ανά 5lt)
ή 2 καπάκια ανά 5lt.
1 x αντλήσεις
Σφουγγαρίστε ή σκουπίστε την επιφάνεια.

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

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ∆ΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ
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