
Toote profi il
■ Desinfitseeriv laiaspektriline bakterite ja pärmseente vastane köögipuhastusvahend toiduga seotud alade 

    puhastamiseks

■ APESIN multi Quick & Easy desinfitseerib ja puhastab tõhusalt üheaegselt.

■ Tänu ülimalt kontsentreeritud koostisele väheneb transpordikaal ja hoiustamiseks vajalik ruum.

■ Teisaldatav doseerimissüsteem Quick & Easy tagab täpse ja ohutu doseerimise.

■ Ei sisalda värv- ega lõhnaaineid.

■ Et toode ei sisalda selliseid koostisaineid nagu aldehüüd, fenool, alkohol ja kloor, puudub iseloomulik lõhn.

■ Kuna tänu uudsele vahutavale koostisele saime vältida aerosooli, sobib see ideaalselt suuremate pindade 

    puhastamiseks.

■ Et toote pealekandmine on CLP-vaba, on toode kasutajale maksimaalselt ohutu.

Kasutusala
■ APESIN multi Quick & Easy sobib kõvade pindade puhastamiseks.

■ See universaalne vahend sobib kasutamiseks kõikidel veekindlatel pindadel erinevates asutustes, näiteks 

    avalikes ruumides, kontorites, spordisaalides, solaariumides.

■ Sobib kasutamiseks ka hooldekodudes, operatsioonisaalides ja vanadekodudes.

■ Sanitaaralade puhul, mille puhastamiseks on vaja katlakivi lahustavat pulbrit, kasutage näiteks toodet SANET daily 

    Quick & Easy, mis on mõeldud spetsiaalselt katlakivi eemaldamiseks ja jätab pinnale meeldiva sidrunilõhna.

■ Sobib suurepäraselt üldlevinud plastmaterjalide (PMMA/Polümetüül-metakrülaat pleksiklaas 8N, 

    POM/Polüoksümetüleen Hostaform tüüp C 9021, tüüp 13021) puhastamiseks.

■ Ideaalne kasutamiseks galvaanilise kattekihiga pindadel, nagu kroomitud, rootsevabast terasest ja messingust pinda-

del, ka klaasil.

Pealekandmise juhis
■ Kasutage iga APESINI toote jaoks eraldi päästikut ja eristage need kleebistega.

■ Kandke vaht lapile ja niisutage kogu pind.

■ Niisutage lappi piisavalt vahendiga APESIN multi Quick & Easy, et tagada pinna kohene märgumine.

■ Laske lahusel vähemalt 1 minut toimida.

■ Soovitame veepudeli tööpäeva lõppedes tühjendada ja enne järgmist kasutamist uuesti värske veega täita.

Koos! s
 Koos# sosad 100 grammi kohta: 2,45g DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE, <5% Mi$ eioonsed pindak# ivsed ained

Jätkusuutlik areng ja tootmine

Tooteohutuse, ladustamise ja keskkonnakaitse juhised
Ohutus: Üksnes kutsealaseks kasutamiseks. Lisateabe saamiseks vaadake ohutuskaar# . Kasutage biotsiidi ohutult. 

Enne kasutamist lugege ala#  läbi märgistus ja teave toote kohta.

Ladustamine: Säilitada toatemperatuuril originaalpakendis. Kaitsta külmumise eest.

Keskkonnakaitse: Prügikonteinerisse võib toimetada vaid täies#  tühja pakendi.

Soovitame veepudeli 

tööpäeva lõppedes 

tühjendada ja enne 

järgmist kasutamist 

uues#  värske veega 

täita.

Tehniline info

APESIN multi

pH-väärtus: 11

Vahutav desinfi tseeriv üldpuhastusvahend
■ Universaalne                   ■ Ohutu                                      ■ Ülitõhus

Müügiühikud

Tellimuse nr.: 714319            6 x 325 ml

Teie usaldusväärne partner: 

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286
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Pinna desinfi tseeri-
mine/puhastamine: 
kandke vaht lapile ja 

niisutage pind täie-

likult.

pH-väärtus: 11

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 04 033

Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstraße 13 | 5400 Hallein | Austria | w| www.ww.wmpwmprofrof.co.com |m | + 43 43 (0)(0)(0)6246246245 85 87285 87286

Kasutage toote 

APESIN mul#  Quick 

& Easy jaoks eraldi 

pihus# t.

Tööpäeva lõppedes 

tühjendage veepudel.

Sanitaarpuhastus: 
Katlakivi tõhusamaks 

eemaldamiseks 

kasutage enne des-

infi tseerimist näiteks 

toodet SANET Daily 

Quick & Easy.

Sanitaarne desin-
fi tseerimine: Kandke 

vaht lapile ja niisutage 

kogu pind.

Spetsiifi line desin-
fi tseerimine: sobib 

spetsiifi liste hügieen-

inõuetega aladele.



Vahendi APESIN mul2  Quick & Easy desinfi tseeriv toime

Quick & Easy süsteem tagab automaatselt min 10% (v/v) õige lahuse tootekontsentraadist.

Tehniline info

APESIN multi

tana-Chemie GmbH | Rheinallee 96 | D 55120 Mainz | Germany | www.wmprof.com | + 49 (0)6131 964 03
Werner & Mertz Professional Vertriebs GmbH | Neualmerstr. 13 | A 5400 Hallein | Österreich | www.wmprof.com | + 43 (0)6245 87286

Vahutav desinfi tseeriv üldpuhastusvahend


