ROZTWÓR ROBOCZY 2g/1L
GOTOWY DO UŻYCIA

BAKTERIOBÓJCZY WIRUSOBÓJCZY GRZYBOBÓJCZY

Stosowany jest jako środek do dezynfekcji rąk
i do odkażania powierzchni oraz urządzeń.
Środek dezynfekcyjny Prontech ma wiele zastosowań. Może
być używany do końcowej dezynfekcji powierzchni i
urządzeń w przemyśle spożywczym, powierzchni i urządzeń
w obiektach użyteczności publicznej (z wyłączeniem
jednostek służby zdrowia) oraz do higienicznej dezynfekcji
rąk. Ponadto stosowany jest do utrzymania higieny
weterynaryjnej w miejscach hodowli, przetrzymywania i
transportu zwierząt. Co ważne, może być stosowany na
czystych powierzchniach mających jak i nie mających
bezpośredniego kontaktu z żywnością i środkami żywienia
zwierząt.
Produkt Prontech jest na rynku od kilku lat. Substancja chemiczna
została gruntownie przebadana w zakresie skuteczności i
bezpieczeństwa. Stosowana jest przez wiele przedsiębiorstw i osób
prywatnych.
Środek dezynfekcyjny Prontech jest bezpieczny. Nie musisz się obawiać
o jego wpływ na zdrowie twoich bliskich. Płyn został przebadany pod
kątem dermatologicznym i nie wykazuje własności drażniących lub
uczulających u osób, które nie są uczulone na żaden ze składników.
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HIGIENICZNA DEZYNFEKCJA RĄK
Ręce należy zanurzyć w płynie i wcierać
w dłonie przez 30 sekund,
następnie czynność powtórzyć,
opłukać ręce i osuszyć.
DEZYNFEKCJA URZĄDZEŃ I
POWIERZCHNI
Prontech stosowany jest jako środek
do końcowej dezynfekcji uprzednio
umytych urządzeń i powierzchni w
przemyśle spożywczym i obiektach
użyteczności publicznej. Na umytą i
spłukaną wodą powierzchnię nanieść
środek za pomocą szmatki, gąbki, mopa
lub poprzez natrysk. Pozostawić środek
do przereagowania. Na koniec spłukać
wodą i pozostawić do wyschnięcia.
HIGIENA WETERYNARYJNA W HODOWLI,
PRZETRZYMYWANIU I TRANSPORCIE
ZWIERZĄT
Środek dezynfekcyjny Prontech o
właściwościach bakteriobójczych i
grzybobójczych jest wykorzystywany do
utrzymania higieny weterynaryjnej w
miejscach hodowli, przetrzymywania i
transportu zwierząt. Na umytą i spłukaną wodą
powierzchnię nanieść środek za pomocą
szmatki, gąbki, mopa lub poprzez natrysk.
Pozostawić środek do przereagowania. Na koniec
spłukać wodą zdatną do picia i pozostawić do
wyschnięcia.
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