
Konyha

Mr Muscle® Kitchen
A MAKACS ZSÍR 100%-OS ELTÁVOLÍTÁSA

Hogyan kell használni:

Főzőlapok Mosdókagylók és 
csempék

Munkafelületek

Hol használható:
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1. Használat előtt 
húzza ki az elektromos 

készülékeket a 
konnektorból. Fordítsa a 

fúvókát ON állásba.

2. A felületről 20 cm-re permetezzen, amíg a
 felületet alaposan be nem borítja.TISZTÍTÁS: 
 A felületről 20 cm-re permetezzen, amíg a  

felületet alaposan benedvesíti. Hagyja a felületet  
5 percig nedvesen állni.

3. Öblítse le alaposan 
vízzel. 

KILLS
99.99%
OF BACTERIA

**
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5

Használja biztonságosan a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat. 
*Vizsgált szervezetek: H1N1 influenzavírus, egér norovírus és SARS-CoV-2. 
**Kivéve a permetezőt és a címkén lévő fóliát. Kérjük, tájékozódjon a helyi újrahasznosítási rendszerben.

EN1276
EN13697

Termékleírás 
Úgy lett kifejlesztve, hogy könnyen megbirkózzon a 
nagy forgalmú kereskedelmi konyhákban található  
nehéz konyhai zsírokkal és szennyeződésekkel.

• A baktériumok és specifikus vírusok 99,99%-át* fertőtleníti kemény, nem porózus felületeken. 
• Megfelel az EN1276 és EN13697 szabványoknak 
• Megöli a SARS-CoV-2-t
• Könnyedén megbirkózik a makacs zsírral és szennyeződésekkel, amelyek a nagy forgalmú kereskedelmi konyhákban 

találhatók.
• A makacs zsír 100%-os eltávolítása
• Friss illatot hagy a tisztítószerektől származó kellemetlen szagok nélkül.
• A felületek ragyogóan tiszták maradnak
• A palack teste 100%-ban újrahasznosított műanyagból készült**
• Új, átlátszó és felhasználóbarát palack

A fertőtlenítő spray elpusztítja a baktériumok és bizonyos  
vírusok 99,99%-át*.
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Germany 
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info.krefeld@scj.com
www.scjp.com

Ezek az információk és minden egyéb műszaki tanácsadás a jelenlegi ismeret-
einken és tapasztalatainkon alapulnak. Ez azonban nem jelent semmilyen felelős-
séget vagy egyéb jogi kötelezettséget részünkről; ez vonatkozik harmadik felek 
meglévő szellemi tulajdonjogaira is, különösen a szabadalmi jogokra. Különösen 
nem kívánunk sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát vállalni, és jogi értelem-
ben nem garantáljuk a termék tulajdonságait. Fenntartjuk a jogot, hogy a techno-
lógiai vagy egyéb fejlesztések miatt változtatásokat hajtsunk végre.

Mr Muscle® Kitchen
A MAKACS ZSÍR 100%-OS ELTÁVOLÍTÁSA

Biztonsági információk:
Hosszú távon káros a vízi szervezetekre. 

Gyermekek elől elzárva tartandó. Tartsa kéznél a termék tartályát vagy 
címkéjét orvosi vészhelyzet esetére. A termék kezelése után alaposan 
mosson kezet. 

SZEMKONTAMINÁCIÓ esetén: Óvatosan öblítse ki vízzel néhány percig. 
Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van, és ha könnyen elvégezhető. Folytassa 
az öblítést. 
Ne lélegezze be a permetet. A tartalmat/tartályt a helyi előírásoknak 
megfelelően ártalmatlanítsa. Csak jól szellőző helyiségekben használja. 

Csak professzionális felhasználók számára. 
Anyagbiztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

Biocid információ 
Ez a termék megfelel a biocid termékekre vonatkozó nemzeti előírásoknak. 
Használja biztonságosan a biocideket. Használat előtt mindig olvassa el a 
címkét és a termékinformációkat.

HU Állítás: érintkezési idő 5 perc
EN1276 – Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa

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

Szavatossági idő
A gyártástól számított 24 hónap.

Aktív összetevők:
Kvaterner ammóniumvegyületek, benzil-C12-16 alkil-dimetil, kloridok.0,264 
% (0,264 g/100 g).

Tartalmaz: <5% amfoterikus felületaktív anyagokat; nem ionos felületaktív 
anyagokat. 
Tartalmaz továbbá: fertőtlenítőszereket; parfümöt, limonént.

Műszaki adatok

Megjelenés Kapalina

Színes Színtelen

Szag Citrus

pH-érték 10.8

Készletkód: 321538  |  Bőrönd Mennyiség: 6  |  Méretek: 750ml

GD4999/0622


