Mr Muscle® Kitchen
100% ODSTRANĚNÍ ODOLNÉ MASTNOTY

Dezinfekční sprej ničí 99,99 % bakterií a specifické viry*

Popis produktu
Složení pro snadné zvládnutí náročných kuchyňských
mastnotu a nečistoty, které se vyskytují v rušných
komerčních kuchyních v kuchyních.

EN1276
EN13697

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dezinfikuje 99,99 % bakterií a specifických virů* na tvrdých neporézních površích.
Vyhovuje normám EN1276 a EN13697
Zabíjí SARS-CoV-2
Snadno si poradí s odolnou mastnotou a nečistotami, které se vyskytují v rušných komerčních kuchyních
100% odstranění odolné mastnoty
Zanechává svěží vůni bez nepříjemných pachů z čisticích rozpouštědel
Zanechává povrchy zářivě čisté
Tělo láhve vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu po spotřebě**
Nová průhledná a uživatelsky přívětivá láhev

Kde použít:

Kuchyně

KILLS
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OF BACTERIA

Varné desky

Umyvadla a
obklady

Pracovní plochy
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5

**

1. Před použitím odpojte
elektrické spotřebiče ze
zásuvky. Otočte trysku do
polohy ON.

2. Stříkejte ve vzdálenosti 20 cm od povrchu, dokud
není povrch důkladně pokryt.
K DEZINFEKCI: Nastříkejte 20 cm
(6-8 palců) od povrchu, dokud nebude důkladně
navlhčen. Povrch nechte 5 minut stát mokrý.

3. Důkladně opláchněte
vodou.

Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o výrobku.
*Testované organismy: virus chřipky H1N1, myší norovirus a SARS-CoV-2.
**Vyjma postřikovače a fólie na štítku. Ověřte si to prosím u místního recyklačního systému.

Mr Muscle® Kitchen
100% ODSTRANĚNÍ ODOLNÉ MASTNOTY

Bezpečnostní informace:

Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě potřeby lékařské pomoci mějte po
ruce obal nebo etiketu výrobku. Po manipulaci s přípravkem si důkladně
umyjte ruce.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně několik minut vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li přítomny a lze-li to snadno provést. Pokračujte ve
vyplachování.
Nedýchejte postřik. Obsah / nádobu odstraňte v souladu s místními
předpisy. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Technická data
Vzhled

Kapalina

Barva

Bezbarvý

Zápach

Citrus

Hodnota pH

10.8

Pouze pro profesionální uživatele.
Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Biocidní informace

Tento výrobek splňuje platné národní předpisy pro biocidní přípravky.
Používejte biocidy bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a
informace o výrobku.

CS Tvrzení: Doba kontaktu 5 minut

EN1276 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa
EN13697 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli,
Pseudomonas aeruginosa

Skladový kód: 321538 | Kufřík Množství: 6 | Rozměry: 750ml

Doba použitelnosti

24 měsíců od data výroby.

Aktivní složky:
Kvartérní amoniové sloučeniny, benzyl-C12-16 alkyldimethyl, chloridy.
0,264 % (0,264 g/100 g).
Obshuje: <5% Amfoterní povrchově aktivní látky; neiontové povrchově aktivní
látky.
Obsahuje také: Dezinfekční látky; parfém, limonen.

SC Johnson Professional GmbH
Girmesgath 5
47803 Krefeld
Germany
Phone +49 2151-7380-0
info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Tyto informace a veškeré další technické rady vycházejí z našich současných znalostí a zkušeností. To však neznamená žádnou odpovědnost nebo jinou právní
povinnost z naší strany; to platí i pro existující práva duševního vlastnictví třetích
stran, zejména patentová práva. Zejména nemáme v úmyslu poskytovat žádné záruky, výslovné ani implicitní, ani neručíme za vlastnosti výrobku v právním smyslu.
Vyhrazujeme si právo na změny v důsledku technologického nebo jiného vývoje.
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