
Est-eem®
Detergent dezinfectant

Detergent lichid universal, fara parfum si   dizinfectant puternic. 
Pentru utilizare in special  in industria alimentară și de catering

INFORMATII PRODUS:
Aspect:     Lichid incolor
Miros :                 Fara parfum
pH - nediluat   12.5
Termen garantie: 3 ani

COMPOZITIE:
Contine un amestec de compus cuaternar de Contine un amestec de compus cuaternar de 
amoniu, agenti de separare, colorant si 
detergent fara ioni.

BIODEGRABILITATE:
Toate substantle folosite la produsele Evans 
Vanodine respectă reglementările europene în Vanodine respectă reglementările europene în 
vigoare privind biodegradabilitatea și protecția 
mediului.

ASIGURAREA CALITATII”
Acest produs este fabricat in U.K. de EVANS 
VANODINE INTERNATIONAL PLC avand 
certicare ISO 9001 Quality Management certicare ISO 9001 Quality Management 
System Cert. No. FM 0953si  ISO 14001 
Environmental Management System Cert. No. 
EMS 506072 
inregistrat la British Standards Institution.

DATA REVIZUIRII:
01/06/16

PRODUSE ASOCIATE:

• Detergent degresant solid
• Q’det - lichid de spălare fara parfum superior.
• Qsol - lichid de spălare superior.
• Ghid de igienă pentru bucătărie / Wallchart.
• Semne de siguranță pentru bucătărie.

Curata si dezinfecteaza intr-o singura procedura.
Recomandat pentru utilizare pe diverse  suprafețe care se pot spala, 
inclusiv blaturi de lucru, tocatoare, mese, frigidere, automate de bauturi, 
echipamente de bucătărie, rafturi, podele și pereți.
Disponibil în sticle cu pulverizator de 750 ml , gata de folosire.

CURATA SI DEZINFECTEAZA SUPRAFETE DIFICILE SI ECHIPAMENTE:
Se dilueaza 1:25 apa erbinte (200 ml la 5 L / 1 x (30 ml) la 750 ml) intr-o sticla cu pulverizator.
Pulverizați pe suprafață și ștergeți cu o cârpă curată. Suprafețele pe care se pun alimente 
trebuie apoi clătite bine cu apă potabilă. Lăsați suprafața să se usuce.

CURATARE GENERALA:
Diluati 1:50 parti apa ebinte (100 ml la 5 L / 3 x  la 5 L). Spalati sau stergeti suprafata. 
Lasati sa se usuceLasati sa se usuce

UTILIZATI DEZINFECTANTII IN SIGURANTA. CITITI INTOTDEAUNA ETICHETA SI 
INFORMATIILE DESPRE PRODUS INAINTE DE UTILIZARE

Cod comanda: A026EEV2
Ambalaj: 2 x 5 litri (10.65 kg)
Palet: 60 cutii

Impact redus asupra mediului 
www.evansgreentick.com

Norma tehnica  EN 1276, in 
conditii de murdarie la 1:25 
cu timp de contact de 30 
secunde


