
ERRECOM SPA  Via Industriale 14 - 25030 Corzano - (BS) - Italy - T: +39 030 9719096
errecom.com

- -

CleanSiC

1 3 4

OFF

3

€

2

Описание на продукта
Cleansi е мощен почистващ препарат на 80% спиртна основа в аерозолна опаковка, с който може дълбоко да 
почистите всяка повърхност само с едно забърсване, след като се напръскате директно върху нея. Cleansi се 

особено подходящ за почистване на всякакви контактни повърхности, които изискват високо ниво на хигиена. 
Особено  подходящ в  домашни  условия,  използван  за  дръжки  на  врати  и  шкафове,  столове,  маси,  стъклени 
маси,  връзки  ключове,  дистанционни  управления  и  телевизионни  екрани,  смартфони  и  таблети,  конзоли  за 
видеоигри, играчки, обзавеждане, бутони за асансьори, аксесоари за баня, кухненски плотове и малки уреди, 

повърхности.

изпарява бързо и напълно, без остатък и без следи. Благодарение на високото си съдържание на спирт, той е 

автомати.
Може да се използва и в превозни средства, пръскан директно върху дръжки, центално табло, скоростен лост,
волан. 

повърхности които са в контакт с храни.Характеристики
-   
-  
-  

Дезинфектант регистриран в Германия (N° 90037)

-  

-  
-  

Използване при изпарител за климатици

Използване върху повърхности

Високо съдържание на спирт: 80% 
  Почиства всякакви повърхности.
  Изпарява се бързо да остатъци и без да оставя следи.

  Премахва микроби, замърсявания от околната среда, 
отпечатъци от пръсти, наслоявания и мазнина.

  Готов за употреба. Не е нужно изплакване.
  Подходящ за употреба в HACCP системи в ХВП.

Арт. номер Описание

Налични опаковки

Предупреждения за опасност
ОПАСНО!
Описание на опасностите: H222+H229 Силно възпламеним аерозол. Флакон по налягане: може да се взриви 
 ако се загрее. H319 Причинява сериозно дразнене на очите. H336 Може да причини сънливост или замаяност.
Съвети за безопасност: P210 Пазете от топлина, горещи повърхности, искри, открит пламък и други източници 
на искрене. Не пушете.P211 Не пръскайте върху открит пламък или друг източник на запалване. 251 Не 
пробивайте и не изгаряйте, дори и след като опаковката е празна. P410 + P412 Пазете от слънчева светлина. 
Не  излагайте  на  температури  над  50  °  C  /  122  °  F.  P501  Изхвърлете опаковката в контейнер в съответствие  
с приложимите разпоредби. Съдържа: propan-2-ol  (Изопропилов спирт).

Продукт за професионална употреба: носете подходящата защитна униформа. Прочетете внимателно инструкциите на етикета.

AB1228.N.01 400 mL Флакон с Аерозол     -          12      1344 

3. Нанесете от продукта по цялата повърност за почистване.
2 .  Разклатете флакона.
1.  Изключете системата на климатика.

4.  Избършете с мека кърпа.

2 .Нанесете от продукта по цялата повърност за почистване.
1. Разклатете флакона.

3.Избършете с мека кърпа.

парапети и прозорци. Подходящ е и за почистване на  стъкло, лещи (включително очила) и стъклени 

Може  да  се  използва  и  в  офиси  за  бюра,  фотьойли,  закачалки,  монитори,  клавиатури,  компютърни  мишки, 
компютърни кутии, лаптопи, принтери, копирни  машини, телефони и всяка друга офис техника и вендинг 

пробивни машини, стяги, работни плотове, стелажи и стационарни машини.
В работилниците се препоръчва използването му за хигиена на измервателни уреди, инструменти, отвертки, 

елиминира микроорганизмите, които влияят върху качеството и чистотата на въздуха, циркулиращ в 
облужваните помещенията или кабини. Cleansi премахва микроби, алергени, прах и замърсявания от околната 
среда. Cleansi е продукт, подходящ за HACCP системата: следователно, той може да се използва върху 

Почистващ препарат на 80% спиртна основа за обработване на повърхности 
- Дезинфектант, регистриран в Германия (№ 90037)

Препоръчва се също за почистване на филтри и вентилационни канали на климатичните системи, като 


