TECHNICKÝ LIST

Průmyslová antibakteriální vlhčená utěrka pro potravinářství - HC VU04
VLASTNOSTI:
Druh utěrky:
Rozměry výrobku:
Počet útržků:
Rozměry útržku:
Materiál:
Barva:
Hmotnost:
Druh sorpce:
Utírání:
Čištění:
Leštění:
Pevnost:
Do potravinářství:
Možnosti likvidace:

vlhčená
Ø 11 cm × 24,5 cm
250 ks
20 × 20 cm
polypropylen
světle modrá
1,8 kg
univerzální
★★☆
★★★
★★☆
★★★
ANO
recyklace

POPIS VÝROBKU:
Antibakteriální vlhčené utěrky jsou kvalitní průmyslové savé utěrky z kompozitní třívrstvé polypropylenové netkané
textilie. Vlhčicí kapalina obsahuje velmi účinné látky na bázi kvartérních amoniových sloučenin s antibakteriálními účinky
ověřené podle EN 1276, EN 1650 a EN 13 697. Při jejich použití je během 10 s zneškodněno 99,9999% bakterií (patogeny
z potravin, bakterie a plísně včetně E-coli, salmonela, listérie, MRSA, zlatého stafylokoku, chřipkového viru typu H1N1,
Candidy albicans, a mykobakterií). Vlhčené antibakteriální utěrky jsou:
dostatečně pevné za mokra i za sucha
odolné vůči působení ředidel, rozpouštědel a agresivních chemikálií,
mají příjemný měkký povrch a neuvolňují vlákna ani barviva,
nezanechávají stopy.
Tyto antibakteriální vlhčené utěrky byly dermatologicky testovány. Díky perforaci lze utěrky z dózy snadno utrhnout
a okamžitě použít.

HAPPY END CZ, a.s., Argentinská 3, 170 00 Praha 7
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vl. 5238, IČ: 25649761, DIČ: CZ25649761

+420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00) www.happyend.cz

VÝHODY:
rychlý antibakteriální účinek
bez obsahu bělicích činidel a alkoholu
šetrnost k pokožce
jednorázové použití zaručuje vždy stejný výsledek
ve stabilní dóze, která v uzavřeném stavu udržuje utěrky stále vlhké a čisté
opakovaně uzavíratelný otvor je dostatečně těsný proti únikům vlhčicí kapaliny a odpařování
obal je vyroben z lehce recyklovatelného materiálu

POUŽITÍ:
Antibakteriální vlhčené průmyslové utěrky jsou určené pro čištění a desinfekci:
hladkých povrchů
pracovních ploch, nástrojů a nářadí,
nerezových ploch, dřezů, umyvadel, toalet
čištění výrobků, polotovarů a ploch
lednic, fritéz, vařičů, sporáků, kohoutků, dveřních klik a ovládacích prvků
utírání a čištění rukou
Tyto utěrky jsou určeny pro jednorázové použití:
v potravinářském průmyslu
v cateringu
ve školních kuchyních a jídelnách, menzách
ve zdravotnických zařízeních (nejsou schváleny pro desinfekci lékařských nástrojů), LDN
v sociálních službách (ústavy sociální péče, dětské domovy, apod.)

NÁVOD K POUŽITÍ:
1. Otevřete dózu a odstraňte krycí fólii.
2. Vytáhněte cíp utěrky ze středu návinu a protáhněte středem otvoru ve víku dózy.
3. Zavřete dózu, nyní jsou vlhčené utěrky připraveny k použití.
4. Po odebrání potřebných utěrek zavírejte malé víčko dózy, zabráníte tím vysychání.
5. Po ošetření ploch pro přípravu potravin nechat ošetřenou plochu uschnout.
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE:
Zamezte přímému kontaktu s očima a citlivou pokožkou.
U citlivé pokožky je doporučeno používat antibakteriální utěrky v ochranných rukavicích.
Při styku s očima okamžitě oči vypláchněte proudem vody.
Po používání umyjte ruce vodou.
Zamezte působení horka, přímého slunečního záření a otevřeného plamene.
Utěrky nejsou určeny pro děti.
Likvidace Čisté utěrky lze recyklovat nebo likvidovat spalováním, při jejich spalování vzniká voda a CO2. Znečištěné
utěrky lze spalovat, režim spalování se řídí podle typu znečištění.

V Praze dne 23. 9. 2020

HAPPY END CZ, a.s., Argentinská 3, 170 00 Praha 7
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd.B, vl. 5238, IČ: 25649761, DIČ: CZ25649761

+420 800 156 944 (Po-Pá 8:00-16:00) www.happyend.cz

