SANITAČNÍ PLÁN
Oblast

Výrobek

Název výrobku

Dávkování

Dezinfekce
Doba působení

Návod k použití

Nebezpečí

Kuchyně – grily a konvektomaty
ČIŠTĚNÍ GRILU

Grily, trouby

G1 Grill Cleaner
čistič pro grily

Bez ředění - výrobek je připravený k použití.

750 ml

Nasprejujte podle potřeby.

5-15 min

pH 11,5

Konvektomaty

G1 Grill Cleaner
čistič pro
konvektomaty
5L

OPLÁCHNĚTE
PITNOU
VODOU

40-60 OC

Pro maximální účinnost zahřejte povrch/gril před aplikací na 40-60 °C.
Používejte ochranné pomůcky.

Způsobuje těžké
poleptání kůže
a poškození očí.

Manuální čištění:
Zahřejte konvektomat na 40-60 °C. Neředěný produkt rozprašte po vnitřním
povrchu konvektomatu a nechte působit 5-10 minut. Setřete vlhkým hadrem
nebo papírovou utěrkou. Opláchněte vodou.

Bez ředění - výrobek je připravený k použití.

Samočistící funkce:
Neředěný prostředek připojte k samočisticímu systému konvektomatu do vstupu
pro „MYCÍ PROSTŘEDEK“. Dodržujte pokyny výrobce konvektomatu.

Použijte dle návodu na výrobku a návodu na
konvektomatu

pH 11,5

Způsobuje těžké
poleptání kůže
a poškození očí.

Používejte ochranné pomůcky.

Podlaha a povrchy - dezinfekce
Podlaha a omyvatelné
stěny
Povrchy, které
nepřichází do kontaktu
s potravinami

Dezinfekční

Dezox
koncentrovaný
dezinfekční čisticí
prostředek
5L
pH 4,5-6,5

Výrobek nařeďte do spreje nebo kbelíku.
Vhodné pro použití s automatickým
dávkovačem.
Dávkování:
Baktericidní, fungicidní (pravidelné
používání):
5 ml / 1 L vody (0,5%)
Baktericidní, fungicidní, virucidní:
10 ml / 1 L vody (1%)
Tuberkulocidní, mykobaktericidní:
20 ml / 1 L vody (2%)

MYTÍ PODLAHY

Baktericidní, fungicidní,
virucidní:
30 min. nebo do
zaschnutí

DEZINFEKCE
30 min

10L
10L

Tuberkulocidní,
mykobaktericidní:
60 min. nebo do
zaschnutí
Účinná látka:
peroxid vodíku a
kationaktivní povrchově
aktivní látky

NECHTE
ZASCHNOUT

Při doporučeném
ředění je bezpečný.
Koncentrát:.

POVRCHY A DEZINFEKCE
DEZINFEKCE
30 min

NECHTE
ZASCHNOUT

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o přípravku.
Dezinfikuje v souladu s normami EN13727 / EN13624 / EN14476 a EN14348. Baktericidní,
fungicidní, virucidní: 30 min. nebo do zaschnutí. Tuberkulocidní a mykobaktericidní: 60 min.
nebo do zaschnutí.

Způsobuje vážné
poškození očí.
Dráždí kůži.

Při aplikaci se řiďte schváleným hygienickým řádem. Používejte oddělená řešení čištění a různé nástroje podle zón, abyste předešli vzájemné kontaminaci.
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www.profsupport.cz

