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Bruksfärdigt, snabbverkande ytdesinfektionsmedel med alkohol och en god mikrobicid effekt samt goda rengörande
egenskaper.

Användningsområde För alla material som tål alkoholer: beröringsytor, utrustning (även tangentbord på telefoner och
datorer) och instrument.

Produktegenskaper Etanolbaserad desinfektionsmedelsblandning som innehåller tvättande ingredienser. Easydes är
snabbverkande och har ett brett spektrum av mikrobicid effekt och det dödar effektivt bakterier, virus
och fungi. Produktens mikrobicida effekt har testats: EN 13727 (bakterier), EN 13697 (bakterier, jästen
och mögel),  EN 13624 (jästen),  EN 14348 (tuberkulos och mykobakterier), EN 14476 (adeno- och
norovirus), EN 14561 (bakterier), EN 14562 (jästen och mögel), EN 14563 (mykobakterier och
tuberkulos). Desinfektionseffekt och ett gott rengöringsresultat uppnås lätt även på synligt
kontaminerade ytor och medlet tar effektivt bort smuts och fett.

Bruksanvisning Spraya desinfektionsmedel på den smutsiga ytan eller på städduken och torka området som ska
behandlas torrt med städduk eller engångsduk.
Produkten kan även doseras direkt på en tvättbar städduk eller en städduk för engångsbruk. Ytorna
behöver inte förtvättas.
För att åstadkomma ett restfritt resultat ska området som behandlats torkas med en duk som fuktats
med vatten.  I sedvanlig användning behöver ytorna inte sköljas.

Obs Får inte användas på varma ytor.

Sammansättning Aktiva ämen Effekt

Etanol 60 p-% biocid

Tertiär butanol < 2 % denatureringsmedel

Kvaternär ammoniumklorid < 0,5 % Biocid, rengöringseffekt

Alkylamin < 0,5 % biocid

pH koncentrat 10.0 svagt alkaliskt

Förvaring I rumstemperatur 3 år.

Utseende och doft Klar, oparfymerad vätska
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Användar- och
miljösäkerhet

Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.
Förpackningarna tillverkas av PE-HD-plast som är ett miljövänligt, helt återvinningsbart och brännbart
material. Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Förpackningsvolym /
Artikelnr.

Transport krt. Artikelnr. GTIN GTIN (krt)

6 x 750 ml 8183 6417964081831 6417964482454

Ytterligare
information

Kontrollera att den tryckta eller utskrivna broschyren är aktuell på vår hemsida www.kiiltoclean.com/se
eller genom att kontakta vår kundtjänst på info.kiiltoclean.se@kiilto.com
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