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DEOSPOR

Биоразграждане на лоши
миризми и петна

Обобщение
DEOSPOR съдържа смес от ензими и
бактериални вериги,
генериращи
BACILLUS с цел гарантиране на
оцеляването им при дълго складиране /
процеса на производство до употребата
на препарата. Бактериалните вериги
изграждащи
DEOSPOR
са
така
селекционирани, че гарантират бързо
разграждане
на
широк
спектър
органични вещества.
Сфера на действие
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DEOSPOR е приложим в болници,
хотели, ресторанти, басейни, спортни
зали, училища и други със следните
функции::
• Контролира лошите миризми в
тоалетни, оринатори, душове,
WC,
съблекални и др.
• Премахва органичните петна (урина,
повръщане,
изпражнения,
кръв,
мазнини, вино, кафе, мляко, шоколад, и
др.) от мокети, килими, спално бельо,
работно облекло, униформи, ризи и др.
• почистване на клетките, развъдници
за животни;
• почистване и обезмирисяване на кофи
за смет.
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Modalità d’impiego
Премахване на неприятните миризми
в тоалетните: Направете разтвор с
вода /5-10%/ и измийте повърхността.
Докато е още влажна я напръскайте с
чист DEOSPOR. Превантивно срещу
лоша миризма ежедневно почиствайте
критичните зони с воден разтвор /3-5%/
на DEOSPOR.
За отстраняване на петна: почистете
повърхността. Намокрете с вода
петното. Напръскайте с чист DEOSPOR
и изчакайте 30 минути. Изплакнете с
вода и подсушете.
Предварителното накисване на пране:
накиснете бельото в разтвор от 3-5% на
DEOSPOR в топла вода (20-30 ° С).
Оставете да кисне в продължение на 3-4
часа преди нормалното изпиране.
Върху трудни петна да се прилага чист
продукт.
КЛЕТКИ, КАФЕЗИ: Измийте
повърхността с воден разтвор 10%.
Превантивно срещу лоша миризма
ежедневно почиствайте критичните зони
с воден разтвор /3-5%/ на DEOSPOR.
КОНТЕЙНЕРИ И КОФИ ЗА СМЕТ:
Използвайте 10% разтвор с вода и
напръскайте повърхността.
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DEOSPOR
Техническа характеристика
СЪСТАВ
ФИЗ.ХАР.
ПАРФЮМ
СПЕЦ.ТЕГЛО
БАКТЕРИАЛНА

Суспензия от спори BACILLUS съединени със смес от ензими,
парфюми, оцветители
Млечно бяла течност
характерен
1,01
20.000 cfu/ml

КОНЦЕТРАЦИЯ
ВОДОРАЗТВОРИМОСТ

пълна

БИОРАЗГРАДИМОСТ Всички съдържащи се тензиоактивни съставки отговарят на
изискванията за пълна аеробна биоразградимост, установени в
Приложение ІІІ от Правилника (СЕ) № 648/2004

Характер на опасностите
Препаратът не е опасен.
Сзмийте ръцете с вода и сапун след употреба.

Друга информация
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
УПОТРЕБА
Разклатете преди употреба. Да не се смесва
с дезинфектанти, белина, киселина или
алкални почистващи препарати (може да се
дезактивира органични култури).
Съхранявайте опаковката плътно затворена,
при температури между 5 и 35 ° C.
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12 ФЛАКОНА 1 lt.

