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Saniflux
Sprej na osobnú hygienu

Oblasť použitia:
Univerzálne použiteľný prostriedok, vhodný na čistenie rúk, pokožky a povrchov
pracovných plôch, náradia, príslušenstva a ochranných pracovných pomôcok. Spoľahlivo
likviduje bežné typy vírusov, baktérií, plesní a kvasiniek. Sprej má vynikajúci účinok aj proti
pandemickému vírusu prasacej chrípky A(H1N1).
Spôsob použitia :
Sprej nastriekajte na ošetrovanú plochu, nechajte pôsobiť minimálne 60 sekúnd, príp.
nechajte účinnú látku z ošetrovanej plochy voľne odpariť. Pri dezinfekcii rúk sprej
nastriekajte na pokožku vrátane miest medzi prstami, rozotrite a nechajte pôsobiť,
pokiaľ sa účinná látka neodparí. Po použití Sanifluxu odporúčame pokožku ošetriť
regeneračným krémom Metaflux 75-82.
Vlastnosti výrobku:
• Prostriedok s rýchlym nástupom účinku
▪ Spoľahlivo likviduje baktérie, plesne, kvasinky a vírusy, vrátane pandemického
vírusu prasacej chrípky A(H1N1).
▪ Neutralizuje nežiaduce pachy
▪ Minimalizuje zápach telového potu (odporúčame na ošetrovanie pracovnej obuvi
a ponožiek)
▪ Okamžite pripravený na aplikáciu
▪ Takmer bezozvyškový rýchly odpar
▪ Praktická veľkosť spreja
▪ Príjemná, ľahká citrusová vôňa
Príklady použitia:
Ošetrovanie pracovnej obuvi, pracovných odevov, ochranných pracovných
pomôcok, prílb, pokrývok hlavy, respirátorov, rúšok, rukavíc, ponožiek, dielenských
brašien, tašiek a kufrov, šatníkových skriniek, spoločných priestorov a pod.
Bezpečnostné pokyny :
Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte bezpečnostných
údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Nepoužívajte na citlivé povrchy, napr. plexisko,
metakryláty a pod. Pred každým použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01 Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk
Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším
vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .
nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

