COIL DISINFECTANT
Środek dezynfekujący, czyszczący i dezodoryzujący

INSTRUKCJA STOSOWANIA
Zakres stosowania
Środek o działaniu dezynfekującym (bakteriobójczy, grzybobójczy, pleśniobójczy), czyszczącym oraz dezodoryzującym. Przeznaczony

przede wszystkim do parowników klimatyzatorów i innych urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych, tac ociekowych klimatyzatorów,
pomp ciepła, kanałów wentylacyjnych, urządzeń filtrujących powietrze a także wszelkich powierzchni ze stali nierdzewnej, tworzyw

sztucznych, metali, drewna, ceramiki oraz powierzchni emaliowanych. Może być użyty do powierzchni mających kontakt z żywnością.

Szerokie spektrum działania w połączeniu z niemal nieograniczonymi możliwościami zastosowania sprawiają, że Coil Disinfectant

doskonale nadaje się do zastosowania m.in. w gastronomii, zakładach przetwórstwa spożywczego i innych firmach produkcyjnych,
w domach, biurach, samochodach, przedszkolach i żłobkach, hotelach, salach treningowych, w szatniach, przebieralniach, kabinach
prysznicowych i w wielu innych miejscach.

Zapewnia szybką i skuteczną dezynfekcję powierzchni dla bakterii Legionella pneumophila, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas
Aeruginosa, Escherichia Coli, Enterococcus Hirae oraz dla grzybów Aspergillus Niger i Candida Albicans.

Pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu w pomieszczeniach, uczuleń, infekcji oraz dolegliwości związanych z tzw. Syndromem

Chorego Budynku.
Sposób użycia:

DEZYNFEKCJA, CZYSZCZENIE, DEZODORYZACJA
Dokładnie nanieść produkt na powierzchnię za pomocą gąbki, ściereczki lub spryskiwacza albo zwilżyć powierzchnię poprzez zanurzenie.

Jeśli używany jest spryskiwacz należy powierzchnię spryskiwać z odległości 15 - 20 cm rozcierając pędzlem, gąbka lub ściereczką. Unikać
wdychania mgiełki. Dezynfekowane powierzchnie wytrzeć do sucha. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po upływie zalecanego

czasu oddziaływania powinny być dokładnie spłukane wodą o jakości wody pitnej. Po upłynięciu zalecanego czasu dezynfekcji

i wyschnięciu powierzchni i urządzeń, nadają się one do ponownego użytku. Wentylacja oraz karencja nie są wymagane. Stosować raz

na tydzień lub w przypadku kolejnego pojawienia się pleśni. Produkt wykazuje działanie bakteriobójcze w czasie 5 min., w temp. 20 0C,

grzybobójcze w czasie 15 min. w temp. 20 0C. Pełen efekt bójczy występuje po 15 min. od zastosowania produktu.
ZASTOSOWANIE GRZYBOBÓJCZE

Postępować zgodnie z powyższymi wskazówkami. Produkt może być stosowany w szatniach, przebieralniach, kabinach prysznicowych,

łazienkach itd.

ZASTOSOWANIE PLEŚNIOBÓJCZE
Postępować zgodnie z w/w wskazówkami. Stosować raz na tydzień lub w przypadku ponownego pojawienia się pleśni. Produkt skutecznie

powstrzymuje rozwój pleśni oraz spowodowanych nią nieprzyjemnych zapachów. Może być zastosowany na twardych, nieporowatych
powierzchniach takich jak ściany, podłogi, blaty stołów i inne.
Opakowania
Jednostkowe

Dodatkowe informacje
Zbiorcze

Butla 5l

4 butle

Butla 1l ze spryskiwaczem

12 butli

Szczegółowe informacje na temat własciwości oraz zagrożeń,

jakie stwarza produkt znajdują się w karcie charakterystyki.

Centrala:
51-117 Wrocław
ul. Irysowa 5
tel. 71 326 5000
biuro@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 32
tel. 95 725 75 04
gorzow@wigmors.pl

75-736 Koszalin
ul. Gnieźnieńska 76
tel. 94 346 06 06
koszalin@wigmors.pl

71-178 Szczecin
ul. Derdowskiego 8
tel. 91 489 84 20
szczecin@wigmors.pl

53-662 Wrocław
ul. Środkowa 3a
tel. 71 359 34 77
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

39-200 Dębica
ul. Parkowa 10
tel. 14 670 00 21
debica@wigmors.pl

40-106 Katowice
ul. Węglowa 7
tel. 32 356 11 60
katowice@wigmors.pl

31-416 Kraków
ul. Dobrego Pasterza 122/1
tel. 12 446 45 45
krakow@wigmors.pl

33-110 Tarnów
ul. Kochanowskiego 47
tel. 14 629 63 63
tarnow@wigmors.pl

www.wigmors.pl
www.czystyuklad.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl

