NL
Lacto Des - 500 ml
ALGEMEEN

Desinfectiespray op basis van melkzuur.
- Doodt 99,9 % van de bacteriën* in 5 minuten.
- Reinigt en ontsmet (PT2/PT4 - AL).
- Plantaardige ingrediënten.
- Zonder gevarensymbolen (CLP-vrij).
- Biologisch afbreekbaar.
- Registratie: EU-0006622-0018.
Lacto Des is een desinfecterende spray klaar voor gebruik. De desinfectiespray reinigt
en ontsmet (PT2/PT4 - AL) het oppervlak in een handomdraai. 99,9 % van de
bacteriën* worden binnen de 5 minuten gedood. Lacto Des werd ontwikkeld op basis
van melkzuur. Het product is (volledig) biologisch afbreekbaar en de actieve stoffen
zijn 100 % van plantaardige oorsprong. Daarenboven is de desinfectiespray veilig in
gebruik en bevat het geen gevarensymbolen. Lacto Des is vrij van quaternaire
ammonium verbindingen en vrij van alcoholen, aldehyden of hypochloriet of andere
chloorverbindingen.
* Bactericide volgens EN 1276 en EN 13697 (5 min.), gistdodend volgens EN 1650 en
EN 13697 (5 min) en virucide enkel tegen influenza (A/H1N1) volgens EN 14476 + A1
(5min).
pH 2,6

GEBRUIK
Klaar voor gebruik. Vernevel rechtstreeks op de te ontsmetten oppervlakken en laat 5 minuten inwerken. Gebruik voldoende
vloeistof zodat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. Wrijf of schrob indien nodig. Grondig spoelen met
schoon water is noodzakelijk als het oppervlak in contact komt met voeding. Droog nadien af met een schone doek. Herhaal de
toepassing indien nodig. Bewaren in goed gesloten verpakking in een gesloten, vorstvrije, geventileerde ruimte.
Gebruik dit product enkel voor de voorgeschreven toepassingen. Test het product bij twijfel eerst op een onopvallende plaats. Greenspeed is niet
verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen bij verkeerd gebruik. Raadpleeg de Safety Data Sheet (SDS) voor extra informatie.

READY TO USE
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NL
Lacto Des - 500 ml
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Afmetingen product (BxHxD) 9.3 x 25 x 4.5 cm
vorm Vloeibaar
kleur: Kleurloos
viscositeit: 1mPa.s
oplosbaarheid in water: Volledig
pH-waarde: 2,6
relatieve dichtheid: 1.010 Kg/L

LOGISTIEKE GEGEVENS
Product
Artikelnr
Eenheid
Inhoud
Afmetingen
Bruto gewicht
Netto gewicht
EAN-code

4002900
Spray
500ml
9.3 x 25 x 4.5 cm
667 g
505 g
5407003312294

Verpakking
Aantal per verpakking
Afmetingen
Bruto gewicht
EAN-code

6
19.3 x 25.7 x 14.3 cm
4500 g
5407003312300

Pallet
Aantal per pallet
Aantal lagen per pallet
Aantal per laag
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