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DODACID
szaniterfertőtlenítő szer
termékismertető és használati utasítás

► elpusztítja a baktériumokat és élesztőgombákat

► meggátolja a vízkőlerakódást

► gyorsan és cseppmentesen szárad

► gyors behatási idő (5 perc)

Milyen célra használhatod a DODACID-ot?

Enyhén vízköves felületek (csempe, króm, műanyag, laminált, alkoholálló lakk, nyers fa, 

üveg) fertőtlenítésére szaniterhelyiségekben.

Milyen területen használhatod a DODACID-ot?

► Vendéglátóipari területen

► Közétkeztetési területen

► Élelmiszer-ipari területen

► Italgyártás területén

► Intézményi területen

► Háztartásban
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DODACID
szaniterfertőtlenítő szer 
termékismertető és használati utasítás

Hogyan használd a DODACID-ot?

► Szükség esetén előzetesen tisztítsd meg a felültet! Majd...

► a terméket hígítatlanul permetezd a felületre,

► várd meg a 2-5 perces behatási időt,

► végül töröld szárazra a felületet.

!  Az élelmiszerrel közvetlenül érintkező felületeket öblítsd le csapvízzel.

Milyen fertőtlenítő hatással rendelkezik a DODACID?

Baktérium- és élesztőgombaölő hatással.

Mire figyelj a DODACID használata közben, hogy a munkavégzés ne 
veszélyeztesse az egészségedet?

A tisztítószereknél szokásos védőintézkedéseket tartsd be. Munka közben étkezni, inni és 

dohányozni nem szabad! Evés előtt, a munka befejeztével bő, meleg szappanos vízzel 

moss kezet. A terméket tartsd mindig az eredeti csomagolásában.
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DODACID
szaniterfertőtlenítő szer
termékismertető és használati utasítás

Mennyi ideig őrzi meg minőségét a DODACID?

Napfénytől védett száraz, hűvös, de fagymentes helyen, eredeti, ép, bontatlan 

csomagolásban, jól lezárva, szakszerűen tárolva 1 évig.

Milyen kiszerelésekben kapható a DODACID?

► 750 ml-es Professional után-tölthető kiszerelésben

► 10 literes Utántöltő gazdaságos kiszerelésben

Milyen fizikai tulajdonságairól ismered fel a DODACID-ot?

► pH értéke: 4-5

► színe: világoszöld

► illata: zöldalma

Honnan töltheted le a DODACID legfrissebb biztonsági adatlapját?

A http://adatlapok.cleancenter.hu oldalról.

3/3


