Výkonný dezinfekčný prostriedok účinný proti širokému spektru vírusov,
baktérií, plesní a kvasiniek

 Čistiaci a dezinfekčný účinok
 Na použitie v nemocniciach, veterinárnych
klinikách a na povrchy prichádzajúce do
kontaktu s potravinami

 Ľahko sa oplachuje
 Eliminuje zápach

PROBLÉM RIEŠENIE
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EVERBRITE ULTRA čisti a dezinfikuje

 Excellent
water resistance
v jednej aplikácii
(ASTM D1264 water washout: 0,5%)

Problémy pri opláchovaní produktu

Látky maskujúce zápach

EVERBRITE ULTRA so svojím unikátnym
zložením sa ľahko oplachuje z povrchu

EVERBRITE ULTRA úplne odstraňuje zdroj
zápachu, neprekrýva zápach maskovacími
činidlami, ako ostatné produkty

Maintenance

Univerzálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok

Komerčné čistenie: Dezinfekčné prostriedky

Everbrite Ultra

Maintenance

Everbrite Ultra
Univerzálny dezinfekčný a čistiaci prostriedok

VÍRUSY:
Vaccinia vírus
Adenovírus
Vírus vtáčej chrípky (H3N8 / H5N1, H1N1)
Polio vírus
Norovírus
Vírusy krvného obehu vrátane HBV, HCV a HIV

Corona - vírus hovädzieho dobytka
Vírus ECBO
Rota vírus
Vírus Polyoma SV 40 (predtým Papova Virus)
Filoviridae vrátane vírusu Ebola
Paramyxoviridae vrátane vírusu osýpok

BAKTÉRIE:
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Clostridium Difficile
Bacillus subtilis

Staphylococcus aureus
Leptospira interrogans (Weilova choroba)
Escherichia Coli
MRSA

KVASINKY a PLESNE:
Aspergillus brasiliensis (predtým známa ako Aspergillus niger)
Candida albicans

NÁVOD NA POUŽITIE
Zriedený produkt možno aplikovať handrou, mopom
alebo sprejom. Povrchy prichádzajúce do kontaktu s
potravinami musia byť opláchnuté pitnou vodou.
RIEDENIE:
Na všeobecné čistenie a dezinfekciu:
Slabo znečistené - zriediť 0,5% s vodou
Silno znečistené - zriediť 2% s vodou.
Silne znečistené povrchy je potrebné pred dezinfekciou
vyčistiť:
Pre ničenie baktérií: Zrieďte prípravok až do 2% s
vodou a nechajte pôsobiť 5 minút.
Pre ničenie vírusov: Zrieďte prípravok až do 5% s
vodou a nechajte 30 minút pôsobiť.
Pre ničenie plesní a kvasiniek: Zriediť prípravok až do
4% s vodou a nechajte pôsobiť po dobu 30 minút.

OBLASTI POUŽITIA:
 Umývadlá a skrinky
 Stoličky a stoly
 Steny a podlahy
 Nábytok a posteľové rámy
 Armatúry
 Telefóny
 Pulty
 Toalety
 Povrchy v kontakte s potravinami

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA
Vzhľad
Vôňa

Číra kvapalina
Jemne mydlová

Merná hustota

1.06

pH (pri 100%)

12.9

*Pred použitím prípravku si pozorne prečítajte všetky pokyny a upozornenia uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov.

NCH SLOVAKIA s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
Tel.: 02/4341 4387
Fax: 02/4341 4290
www.ncheurope.com

Komerčné čistenie: Dezinfekčné prostriedky

HLAVNÉ VÍRUSY, BAKTÉRIE, PLESNE A KVASINKY, PROTI KTORÝM JE EVERBRITE ULTRA ÚČINNÝ SÚ:

