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Desinficerende rengøringsmiddel

Desguard 20

ANVENDELSE
Desguard 20 er et desinfektionsmiddel til brug i områder hvor der ønskes en efffektiv rengøring og desinfektion. Desguard
20 er et meget effektivt desinficerende rengøringsmiddel, som fjerner bakterier og svampe på alle vaskbare overflader.
Desguard 20 er bakteriedræbende i henhold til DS/EN 1276 og DS/EN 13697 efter 5 minutter, og svampedræbende i henhold
til DS/EN 1650 efter 15 minutter. Produktet må ikke anvendes på overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer.

DOSERING
1-2% afhængig af besmudsningsgrad og vandets hårdhed. Kan anvises af Deres Ecolab konsulent.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
Brug handsker og beskyttelsesbriller, når flasken med koncentrat udskiftes. Må ikke blandes med andre produkter. Brug
Desguard 20 med forsigtighed. Se i øvrigt leverandørbrugsanvisningen på bagsiden.

pH-VÆRDI
I brugsopløsning = 10

EMBALLAGE
Karton - 4 x 1 ltr. Varenr. 900819
Karton - 2 x 5 ltr. Varenr. 869760
Opbevares ved: Maks. 400 C

FAREMÆRKNING
Symbol C - Ætsende

· Rengøringsmiddel til lette besmudsninger
· Til alle vaskbare overflader
· Bakterie- og svampedræbende i henhold til DS/EN

1276, DS/EN 1650 og DS/EN 13697
· pH-værdi i brugsopløsning: 10

Easyguard

EASYGUARD produkter doseres via vor nyudviklede
PENGUIN dispenser, som er meget brugervenlig. En speciel
mekanisme gør det muligt at dosere den nøjagtige mængde,
så der opnås det optimale rengøringsresultat. 1 flaske
koncentrat giver op til 100 påfyldninger.

Brug altid handsker til at be-
skytte hænderne. Fyld spray-
flasken med maks.600 ml
koldt vand.

Placer sprayflasken med vand
nedenunder Penguin dispen-
seren. Tryk på knappen til do-
sering af koncentratet og sæt
skumsprayeren på igen.

Påfør Desguard 20 grundigt
på hele overfladen der skal
rengøres. Tør overfladen med
en våd klud og lad indvirke i
ca. 5 minutter.

Skyl den rengjorte overflade
med rent vand og lad den
tørre op af sig selv.




