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Серветки для дезінфекції

Опис
Suma Alcohol Wipes - готові до застосування спиртові серветки, що 
використовуються для дезінфекції всіх твердих поверхонь, таких як робочі 
зони, невелике обладнання, посуд та ручки.

Основні властивості
Suma Alcohol Wipes ідеально підходять для дезінфекції всіх поверхонь, що 
контактують з їжею і можуть використовуватися як доповнення до ваших 
процедур очищення та дезінфекції. Безпечні для використання на поверхнях, 
що контактують з продуктами харчування та швидко випаровується, не 
залишаючи розводів. Підходять для дезінфекції безпечних для спирту 
поверхонь, що контактують з харчовими продуктами та виробів, таких як 
обробні дошки, посуд, термометри, столи та інше кухонне обладнання. 
Серветки також підходять для дезінфекції вітрин у супермаркетах, м'ясних 
холодильниках тощо. Suma Alcohol Wipes базуються на етанолі і створені для 
оптимального біоцидного ефекту. Мають широкий спектр дії і ефективні проти
 більшості вегетативних форм мікроорганізмів.

Переваги
• Простота у використанні 
• Без розпилення, безпечні у використанні 
• Ефективні проти широкого кола мікроорганізмів
 • Швидке висихання мінімізує порушення 
робочого процесу

1. Відкрийте дозатор, візьміть одну серветку і закрийте коробку. 
2. Протріть поверхню; переконайтеся, що вся поверхня зволожена. 
3. Залиште на 5 хвилин і дайте поверхні висохнути на повітрі.
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Інструкція з використання
Для сильно забруднених ділянок завжди попередньо очистіть за допомогою
миючого засобу Diversey та промийте водою.



www.diversey.com
© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. MASTER 10/18 K00355 

s Alcohol Wipes (Спиртові серветки)

Технічні дані
Зовнішній вигляд: просочена неткана біла серветка; розмір 135x180мм
pH (1% розчин при 20°C): 7,0
Точка займистості: 12
Наведені вище дані є типовими для звичайного виробництва і не повинні сприйматися як специфікація.

Сумісність продукту
За рекомендованими умовами використання, серветки Suma Alcohol підходять для використання на всіх матеріалах, які часто 
зустрічаються на кухні.

Мікробіологічні дані
Офіційне випробування EN передають EN1270 та EN1650 за 15 секунд часу контакту в чистих умовах. Продукт має віруцидні 
властивості (поліо-, адено- та мишачий норовірус) за нормою EN EN47476, нерозбавлений за 60 секунд часу контакту. Всі тести 
EN доступні на запит.

Інформація про безпечне поводження та зберігання
Повні вказівки щодо поводження з цим продуктом та його утилізацією містяться в окремому паспорті безпеки; sds.diversey.com. 
Зберігати в оригінальній закритій тарі подалі від перепадів температури. Тільки для професійних користувачів / фахівців.


