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ECOLAB Eltra - środek piorąco dezynfekujący - 6kg
 

Cena: 299,00 pln

Opis słownikowy

Producent ECOLAB

Opis produktu
 

Eltra - środek piorąco dezynfekujący bez zawartości fosforanów.

Właściwości:

- Produkt przeznaczony do prania i dezynfekcji bielizny szpitalnej w temp. 60 i 65 st. C
- Produkt biobójczy
- Eltra zarejestrowana jest jako wyrób medyczny (CE0927) przeznaczony do dezynfekcji tkanin klasyfikowanych jako wyroby medyczne
- Skutecznie wybiela i usuwa plamy
- Dzięki zawartości enzymów bardzo dobrze wypiera zabrudzenia białkowe
- Do prania wszystkich rodzajów tkanin
- Do prania białej i kolorowej bielizny szpitalnej
- Do stosowania we wszystkich typach pralnic
- Do wszystkich zakresów temperatur i twardości wody
- Nie zawiera fosforanów
- Produkt posiada pozytywną opinię dermatologiczną

Przeznaczenie:

Do delikatnej, kolorowej, białej bielizny i ubrań roboczych z włókien syntetycznych, mieszanych i czystej bawełny. Umieszczony w
wykazie PZH do chemiczno-termicznej dezynfekcji prania przy 65 st. C. Do wszystkich typów pralnic, zakresów temperatur i twardości
wody.

Stosowanie:

Dezynfekcja bielizny chemiczno−termiczna w procesie prania (wg. PZH). Do dezynfekcji bielizny ogólnoszpitalnej nie zanieczyszczonej

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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znacznie krwią. W zależności od twardości wody zwiększyć dozowanie preparatu Eltra analogicznie jak przy procesie prania.

Obszar zastosowań:

- pranie - TAK
- dezynfekcja chemiczno-termiczna - TAK
- bielizna biała - TAK
- bielizna kolorowa - TAK

Pojemność: 6 kg
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