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Single release sanitiser

MINIFOG AS
OMINAISUUDET:
Desinfioi
Raikas

Desinfiointi"pommi"
Tuhoaa bakteerit ja virukset ilmasta ja pinnoilta
Jättää miellyttävän omenan tuoksun tilaan eliminoiden pahat hajut

Automaattinen
Vaihtoehto

Annostelee automaattisesti, ei tarvita erillistä käyttäjää
Erinomainen vaihtoehto kalliille sumutinkoneelle

KÄYTTÖKOHTEET:

Huoneet, lentokoneet, junan vaunut, hotellit,
odotushuoneet, toimistot ja muut isommat tilat,
missä tahansa on tarve desinfioida sekä huoneilma ja
pinnat.
Olomuoto ........................................... Aerosoli
Väri........................................................ Väritön
Tuoksu................................................. Omena
Leimahduspiste................................ noin 22°C
Aerosolin tyhjentymisaika .......... 2 minutes

KÄYTTÖOHJEET:

Varmista että kaikki ikkunat ovat kiinni. Ravista tölkkiä
30 sekuntia ennen, kuin asetat sen keskelle käsiteltävää tilaa. Aktivoi aerosoli painamalla suutin pohjaan
asti jolloin se lukittuu, poistu huoneesta ja sulje ovi.
Anna aineen vaikuttaa noin 10 minuuttia, mene
huoneeseen ja avaa ikkuna tai ovi hetkeksi tuulettamaan.

DESINFIOINTITEHO:

SOVELTUVUUS:

Älä käytä tilassa jossa on materiaalia joka ei kestä
alkoholia.

Actives

Pathogen

Bacteria

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Escherichia coli
Enterococcus hirae

Test Reference Contact Time

Yeast

Candida albicans

Virus

Enveloped
viruses such as
coronaviridae

WHO formulation
containing >65%
alcohol

5 minutes

(EN hyväksynnät: EN13697:2015+A1:2019, EN 1276:2019)

All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the multiplicity of conditions for usage and variable human
factors, we recommend that you always test our products for suitability prior to use. At any time, this version of the product specification report may have been
revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. The current approved version is available upon request.
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