Bakterie, plísně a další mikroby množící se na
výparníkových spirálách jsou zdrojem pachů,
alergických reakcí a šíření chorob. CondenCide®
důkladně vyčistí a vydezinfikuje spirály a nádoby
v klimatizačních a mrazicích systémech – včetně
výparníků používaných v potravinářském odvětví.
Vylepšený přípravek CondenCide® nyní obsahuje
QX-60™ – vysoce účinný desinfekční prostředek,
jenž zabíjí 99,9 % mikroorganismů za 60 vteřin či
dříve. To dává dodatečnou záruku, že jednotka
bude bezpečná a čistá.
Bude-li přípravek použit podle návodu
CondenCide®, bude mít pod kontrolou bakterie
a plísně – včetně bakterií rodu Legionella
pneumophila, Salmonella cholereasuis,
Staphyloccus aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Eschericia coli a Aspergillus niger.
CondenCide® lze s jistotou používat všude tam,
kde je zabudováno kondenzační čerpadlo.

Návod k použití
Ředění s vodou v poměru 1:4. Vypněte jednotku
a odizolujte rozvody elektřiny. Aplikujte zředěný
roztok CondenCide® pomocí nízkotlakého
rozprašovače nastaveného na hrubý rozprašovací
vzor. Zvlhčete oblasti, jež mají být vyčištěny,
a nechte je 5 minut mokré. Znečištěný roztok
CondenCide® odteče jako běžný kondenzát. Po
vyčištění důkladně spláchněte pitnou vodou.
Před novým spuštěním systému nechte povrch
přirozeně oschnout.
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CondenCide®
Drázdivý

Obsahuje Sodium Metasilicate
R36/38: Dráždí oči a kůži.
S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.
S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte
vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
S37/39: Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné
brýle nebo obličejový štít.
S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc ( je-li možno, ukažte toto
označení ).
S23: Nevdechujte sprej.
S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Tento výrobek by měli používat pouze školení pracovníci. „Návod
k použití“ je pouze doporučením; správné použití závisí na
okolnostech. V zákonem přípustné míře nebude uznána žádná
zodpovědnost za ztrátu vyplývající z použití výrobku.
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