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Εξουδετερώνει το 99,99% όλων 
των ιών (συμπεριλαβανομένων 
των Κορονοϊών) σε 60 
δευτερόλεπτα
Περιγραφή προϊόντος
Το Klinex Pro Formula 3in1 Απολυμαντικό δαπέδου (Suma Chlorsan 
D10.4) είναι ένα συμπυκνωμένο καθαριστικό απολυμαντικό που 
καθαρίζει, απολιπαίνει και απολυμαίνει δάπεδα και σκληρές 
επιφάνειες σε ένα βήμα. Εξουδετερώνει το 99,999% των βακτηρίων 
σε 5 λεπτά και το 99,99% όλων των ιών (συμπεριλαμβανομένων 
των Κορονοϊών) σε μόλις 60 δευτερόλεπτα.

Οφέλη
• Εξουδετερώνει το 99,99% των ιών (συμπεριλαμβανομένου των 

Κορονοϊών) σε 60 δευτερόλεπτα
• Εξουδετερώνει το 99,999% των βακτηρίων σε 5 λεπτά
• Φόρμουλα 3σε1: Καθαριστικό, απολυμαντικό, απολιπαντικό
• Απομακρύνει αποτελεσματικά το γράσο και τους επίμονους 

Pro Formula 

Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ
Η Unilever και η Diversey ενώνονται για να σας προσφέρουν 
την Pro Formula, μια ολοκληρωμένη σειρά έτοιμων προς χρήση 
επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, σε συνδυασμό με 
αξιόπιστες μπράντες της Unilever. Η σειρά έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
τον επαγγελματικό κλάδο κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και 
συνοδεύεται από δωρεάν διαδικτυακούς οδηγούς καθαρισμού & 
HACCP, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στα πρότυπα υγιεινής.

Klinex Pro Formula 
3σε1 Aπολυμαντικό 

Δαπέδου  
(Suma Chlorsan D10.4)

(σύμφωνα με το EN13697)

ρύπους
• Αποτελεσματικό έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροοργανισμών
•     Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού
• Εγκεκριμένο για χρήση σε νοσοκομειακό 
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Πληροφορίες Ασφαλούς Χειρισμού και Αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για 
επαγγελματίες χρήστες / ειδικούς. Αποθηκεύστε στα αρχικά κλειστά δοχεία, μακρυά από ακραίες θερμοκρασίες.

Μικροβιολογικά Δεδομένα
EN1276 (Βακτήρια): 99,999%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 0,8% αραίωση
EN13697: 5 λεπτά σε νοσοκομειακό δάπεδο, βακτήρια 99,99%, ζύμη 99,9%, αραίωση 2%
EN14348 (Μυκοβακτήρια): 99,99%, 30 λεπτά σε καθαρές συνθήκες, 2% αραίωση
EN13727 (Βακτήρια): 99,999%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 1% αραίωση
EN16777 (MNV, Adenovirus): 99,99%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 2,25% αραίωση
EN14476 (Adenovirus, Murine Norovirus, Polio virus): 99,99%, 1 λεπτό σε βρώμικες συνθήκες, 1% αραίωση
EN1650 (Ζυμομύκητες, Μύκητες): 99,99%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 3,5% αραίωση
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Klinex Pro Formula 3σε1 Απολυμαντικό Δαπέδου†

Οδηγίες χρήσης:
Γενικός καθαρισμός και απολύμανση:
1. Χρησιμοποιήστε σε συγκέντρωση 8 ml / l. Για ιοκτόνο δράση, αυξήστε τη δόση του Klinex Pro Formula 3σε1 Απολυμαντικό 

Δαπέδου σε 10ml ανά λίτρο νερού σε έναν κάδο (συγκέντρωση 1%).
2. Αφαιρέστε τυχόν ρύπους.
3. Απλώστε το διάλυμα με πανί, βούρτσα, σφουγγαρίστρα ή εξοπλισμό χαμηλής πίεσης.
4. Αφήστε για 5 λεπτά.
5. Ξεπλύνετε καλά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα χρησιμοποιώντας καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει 

Όνομα προϊόντος: Klinex Pro Formula 3σε1 Απολυμαντικό Δαπέδου (Suma Chlorsan D10.4)
Συσκευασία: 2 x 5L Κωδικός: 101104595

Αριθμός κιβωτίων ανά παλέτα: 80

Αριθμός στρώσεων ανά παλέτα: 5

Τα δεδομένα των δοκιμών που παρέχονται στις τοπικές αρχές για τοπικές εγγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

† Suma Chlorsan D10.4

στον αέρα. 
Για περιοχές πολύ λερωμένες ενδέχεται να απαιτούνται υψηλότερες δόσεις.
Η πραγματική δοσολογία θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες του χώρου (σκληρότητα νερού, βαθμός ρύπανσης, διαδικασία).
Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αλουμίνιο και γαλβανισμένα υλικά.

Εμφάνιση: Διαυγές, άχρωμο υγρό Barcode κιβωτίου: 7615400810796

Άρωμα: Διαστάσεις κιβωτίου (Μ x Π x Ymm): 287 x 198 x 309

PH: 11,5 (1% διάλυμα στους 20°C) Αριθμός κιβωτίων ανά στρώση: 16


