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SOLAR WASH
skoncentrowany preparat myjąco – dezynfekcyjny
PRZEZNACZENIE:
Preparat służy do mycia, dezynfekcji i dezodoryzacji akrylowych łóżek do opalania w solariach, a także do
mycia i dezynfekcji każdego rodzaju powierzchni w solariach, siłowniach, gabinetach kosmetycznych,
fryzjerskich, fitness klubach oraz placówkach służby zdrowia.
WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE:
Preparat zawiera mieszaninę synergicznie działających czwartorzędowych soli amoniowych, kationowe
środki powierzchniowo-czynne, kompozycję zapachową.
Solar Wash jest nowoczesnym produktem, który umożliwia przeprowadzenie szybkiej i skutecznej
dezynfekcji.
Gęstość w 20°C: 0,985÷0,995 g/cm3
pH 100%: 5,5-7,0
Skuteczność mikrobiologiczna:
Bakterie:

Pseudomonas aeruginosa
Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
60 sekund

Grzyby:

Candida albicans
Aspergillus niger

60 sekund
Zalety preparatu:
 zapewnia mycie i jednoczesną, bezpieczną dla użytkownika dezynfekcję,
 działa w krótkim czasie,
 jest dobrze tolerowany przez powierzchnie ze szkła akrylowego,
 nie zawiera alkoholi, fenoli ani szkodliwych aldehydów,
 jest przyjazny dla środowiska naturalnego.
SPOSÓB UŻYCIA:
Do mycia i dezynfekcji stosować 6% roztwory użytkowe. W celu otrzymania 500 ml roztworu użytkowego
należy 30 ml koncentratu wlać do pojemnika ze spryskiwaczem, dopełnić wodą do 500 ml i dobrze
wymieszać. Dezynfekowane powierzchnie spryskać roztworem preparatu, pozostawić do wyschnięcia lub
po 60 sekundach wytrzeć jednorazowym ręcznikiem.
Roztwory użytkowe są trwałe przez 7 dni.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:
Informacje dotyczące bezpiecznego stosowania preparatu oraz jego wpływu na środowisko naturalne
umieszczone są na etykiecie i w karcie charakterystyki.
OPAKOWANIA:
Butelka 0,5 kg ze spryskiwaczem - duopak
TRWAŁOŚĆ PREPARATU:
24 miesiące od daty produkcji
DOKUMENTY:

pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym nr 3605/08

karta charakterystyki
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