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PROFESSIONELT RENGØRINGSSYSTEM
CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 

Sirafan Speed
HURTIG OVERFLADEDESINFEKTION 
Sirafan Speed er en klar-til-brug opløsning til hurtig desinfektion af overflader. Produktet 
er effektivt mod bakterier, svampe og indkapslet vira. Produktets sammensætning af  
aktive ingredienser giver en hurtig og effektiv desinfektion af overflader, der kan komme 
i kontakt med fødevarer såsom køkkenborde, skærebrætter og pålægsmaskiner.
Bakteriedræbende i henhold til EN 1276, Gærdræbende i henhold til EN 1650, Svampe- 
dræbende i henhold til EN 13697, effektiv mod Murine Norovirus.
Anvendelse: Køkkenborde, diske, buffeter, køkkenudstyr og redskaber samt overflader som 
kan komme i kontakt med hænderne såsom dørhåndtag, kontakter m.m.

n Clean –  Efterlader skinnende stribefrie overflader.

n Safe –  Bredspektret effektiv desinfektion, som medvirker til at forbedre fødevare- 
sikkerheden hos fødevareproducerende virksomheder. 

n Efficient –  Hurtigt virkende desinfektionsmiddel. 

 

 

BRUGERINFORMATION

1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for 
detaljeret brugerinformation. 

2 Brandfarligt produkt, må ikke sprayes på 
et varmt objekt eller varm og glødende- 
overflade. 

3 Afbryd alt elektrisk udstyr før rengø-
ring. 

4 Anvend beskyttelsesbriller og handsker 
når produktet anvendes.

5 Spray produktet på overfladen.
6 Aftør med en ren og tør klud.
7 Tillad produktet at arbejde med følgende 

kontakttider:  
n EN 1276, 30 sek.  
n EN 1650, 30 sek.   
n EN 13697, 2 min.  
n Murine Norovirus – 10 min   
Efterskyl med rent vand.    

 

 

INFORMATION
100 g brugsopløsning indeholder:
35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol
Anvend desinfektionsmiddel sikkert. Læs altid
produktetiket og produktinformation før brug.
Godkendt af Fødevarestyrelsen  under journal- 
nummer 2008-20-5409-01115. 
Kun til professionelt brug!

SIKKERHED
Undgå kontakt med antændelige emner.
For yderligere information og sikkerheds- 
instruktion henvises til produktetiket og 
produktets sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING
Opbevares mellem -5° og 40°C i original 
tillukket emballage.

EMBALLAGE
6 x 750 ml flasker med sprayer
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