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TECHNICKÝ LIST

ZEPVENTURE ORIGINAL
čisticí a dezinfekční pěnový prostředek

CHARAKTERISTIKA
§
§
§
§

§
§
§

současně čistí, dezinfikuje a potlačuje pachy
odstraňuje organické zbytky, viry, bakterie
a mikroorganismy
certifikován dle normy EN 14476
obsahuje směs povrchově aktivních látek,
emulgátorů,
odmašťovacích
prostředků
a doplňkových čisticích látek, které působí rychle
mezi aktivní složky výrobku patří kvartérní amoniové
soli a inhibitory koroze
neutralizuje nepříjemné pachy a zanechává
příjemnou, čistou a svěží vůni
praktický sprej ve formě pěny, snadno přilne na
veškeré povrchy

VYUŽITÍ
ZEPVENTURE
ORIGINAL
je
pěna
vhodná
na dezinfekci předmětů s kovovými, skleněnými,
plastovými,
kamennými,
smaltovanými
a laminátovými povrchy.
§ Lze jej použít k čištění van, sanitárních zařízení, dřezů,
sprch, toalet, umyvadel, výlevek, kancelářských stolů,
telefonů, nábytku, odsavačů par apod.
§ Silný dezinfekční účinek na většinu patogenů.
§ Certifikován dle normy EN 14476, do 1 minuty účinný
proti adenovirům a do 5 minut proti poliovirům.
§ Účinný proti bakteriím Legionella pneumophila,
NÁVOD
NA POUŽITÍ
Staphylococcus
aureus, Pseudomonas aeruginosa
(Certifikace: UNI EN 1040:2005).
§ ZEPVENTURE
Použití
v ORIGINAL
nemocnicích,
halách,
před sportovních
použitím důkladně
na
dětských
hřištích,
v
pečovatelských
domech,
protřepejte a aplikujte rovnoměrně na znečištěné místo
zdravotnických
školách,
hotelích,
jídelnách,
ze
vzdálenosti 25zařízeních,
cm. Nechte
působit
a setřete
vlhkou
vývařovnách
houbou
neboapod.
suchým hadrem. Není třeba jej
oplachovat.
§

VLASTNOSTI
pěna
bílá
charakteristický
11
nerozpustný
9,8 %

Skupenství:
Barva:
Zápach:
pH při 20 °C:
Rozpustnost ve vodě:
VOC:

SKLADOVÁNÍ
Skladovací
prostory
musí
být
odvětrané
a zabezpečené proti požáru. Skladujte v suchu,
chladu mimo účinky přímého slunečního záření.
Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve svislé poloze
tak, aby nedošlo k úniku. Zamezte neoprávněnému
přístupu.

BALENÍ
ZEPVENTURE ORIGINAL
800/600ml sprej.

je

dodáván

v balení

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
Tento informační materiál nenahrazuje bezpečnostní
list. Před použitím výrobku si důkladně přečtěte
bezpečnostní list.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno
přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

