D E S I N F E TA N T E C l e a n S i

DESINFETANTE 80% À BASE DE ÁLCOOL
PARA SUPERFÍCIES
CleanSi é um poderoso desinfetante à base de álcool a 80% em uma lata de spray que é pulverizada
diretamente em qualquer superfície. CleanSi evapora rápidamente não deixando resíduos ou
marcas. Graças ao seu alto teor alcoólico, é especialmente adequado para saneamento e limpeza
de todas as superfícies de contato freqüentes que requerem um nível profundo de higiene.

Aplicações
Em Ambiente doméstico pode ser usado nos puxadores, cadeiras, mesas, mesas de vidro, teclas, controles remotos e telas de TV,
smartphones e tablets, consolas de videojogos, brinquedos, móveis, botões do elevador, louças sanitárias, bancadas de cozinha e
pequenos eletrodomésticos, corrimãos e janelas. Também adequado para limpar vidro, lentes (incluindo óculos) e superfícies de vidro.
No Escritório pode ser usado em mesas, poltronas, cabides, monitores, teclados, mouses, laptops, impressoras, copiadoras, telefones
e qualquer outro equipamento de escritório. Em Veículos pode ser usado nos manípulos, painéis, alavancas de engrenagem e
volante. No local de trabalho recomenda-se higienizar os instrumentos de medição, ferramentas, chaves de fenda, brocas, parafusos,
bancos e máquinas. Também recomendado para limpar e higienizar filtros e condutas de ventilação de sistemas de ar condicionado,
eliminando microorganismos que afetam a qualidade e a integridade do ar introduzido nos quartos ou na cabine. CleanSi elimina
germes, alérgenos, poeira e sujeira ambiental. CleanSi é um produto adequado para o plano HACCP, portanto ele pode ser usado em
superfícies de contato com alimentos.

Características
- Alto teor alcoólico de 80%

- Elimine germes, alérgenos, sujeira ambiental, impressões digitais, marcas e graxa.

- Desinfeta qualquer superfície.

- Pronto para uso, não requer enxaguamento.

- Evapora rapidamente sem deixar resíduos e marcas.

- Adequado para o plano HACCP.

- Desinfetante registrado na Alemanha (n. 90037)

Aplicação em Evaporadores

Aplicação em Superfícies

1. Desligue o sistema.

1. Agite a garrafa

2. Agite a garrafa.

2. Aplique o produto em toda a superfície a ser tratada.

3. Aplique em toda a superfície a ser tratada.

3. Limpe com um pano macio.

4. Limpe com um pano macio.
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