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Klinex Pro Formula 
Καθαριστικό 

Απολυμαντικό σε 
μορφή σπρέι  

(Sure™ Cleaner Disinfectant Spray)

Εξουδετερώνει το 99,999% των 
Βακτηρίων σε 30 δευτερόλεπτα* 
Περιγραφή προϊόντος
To Klinex Pro Formula Καθαριστικό Απολυμαντικό σε μορφή 
σπρέι (Sure™  Cleaner Disinfectant Spray) είναι φυτικό, 100% 
βιοαποικοδομήσιμο, που καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες 
καθαρισμού και απολύμανσης σκληρών επιφανειών. Εξουδετερώνει 
το 99,999% των βακτηρίων σε μόλις 30 δευτερόλεπτα, καθώς και 
τον ιό της γρίπης A / H1N1.

Χαρακτηριστικά
• Κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση όλων των ανθεκτικών 

στο νερό σκληρών επιφανειών
• Έτοιμο για χρήση σε μορφή σπρέι
• Αποτελεσματικό σε όλες τις συνθήκες νερού
• Περιέχει φυτικά συστατικά από ανανεώσιμες πηγές
• Χωρίς άρωμα - φυσική οσμή που υπάρχει λόγω των συστατικών 

που προέρχονται από φυτά
• 100% βιοαποικοδομήσιμο και αποσυντίθεται από φυσικές 

διεργασίες
• Χωρίς ταξινομήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων, χωρίς 

προειδοποιήσεις ασφαλείας για τον χρήστη

Οφέλη
• Αποτελεσματικό έναντι ενός ευρέος φάσματος μικροοργανισμών, 

βοηθώντας στην εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών υγιεινής
• Δραστικό ενάντια σε βακτήρια και ζυμομύκητες
• Εξουδετερώνει το 99,999% των βακτηρίων σε μόλις 30 

δευτερόλεπτα
• Ιοκτόνος δράση κατά της γρίπης A / H1N1
• Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Pro Formula 
Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ 
Η Unilever και η Diversey ενώνονται για να σας προσφέρουν 
την Pro Formula, μια ολοκληρωμένη σειρά έτοιμων προς χρήση 
επαγγελματικών προϊόντων καθαρισμού, σε συνδυασμό με 
αξιόπιστες μπράντες της Unilever. Η σειρά έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
τον επαγγελματικό κλάδο κατανοώντας τις σύγχρονες ανάγκες και 
συνοδεύεται από δωρεάν διαδικτυακούς οδηγούς καθαρισμού & 
HACCP, βοηθώντας σας να ανταποκριθείτε στα πρότυπα υγιεινής.
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Τα δεδομένα των δοκιμών που παρέχονται στις τοπικές αρχές για τοπικές εγγραφές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα

Όνομα προϊόντος: Klinex Pro Formula Καθαριστικό Απολυμαντικό σε μορφή σπρέι (Sure™ Cleaner Disinfectant Spray)
Συσκευασία: 6 x 750ml Κωδικός: 101104569

Εμφάνιση: Διαυγές κίτρινο υγρό Barcode κιβωτίου: 7615400802012

Άρωμα: Χωρίς άρωμα Διαστάσεις κιβωτίου(M x Π x Ymm): 236 x 190 x 297

PH: 3 Αριθμός κιβωτίων ανά στρώση: 19

Αριθμός κιβωτίων ανά παλέτα: 95

Αριθμός στρώσεων ανά παλέτα: 5

Οδηγίες χρήσης:
Καθαρισμός και απολύμανση σε δύο βήματα:
1. Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα πριν την εφαρμογή του προϊόντος
2. Ψεκάστε την επιφάνεια με το Klinex Pro Formula Καθαριστικό 

Απολυμαντικό σε μορφή σπρέι και καθαρίστε με πανί ή βούρτσα 
3. Ξαναεφαρμόστε το Klinex Pro Formula Καθαριστικό 

Απολυμαντικό σε μορφή σπρέι και αφήστε το για τουλάχιστον 30 
δευτερόλεπτα

4. Ξεβγάλτε καλά με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει φυσικά

Πληροφορίες Ασφαλούς Χειρισμού και Αποθήκευσης
Πλήρεις οδηγίες για το χειρισμό και την αποθήκευση του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας. Μόνο για 
επαγγελματίες χρήστες / ειδικούς. Αποθηκεύστε στα αρχικά κλειστά δοχεία, μακρυά από ακραίες θερμοκρασίες.

Μικροβιολογικά Δεδομένα
EN1650 (Ζυμομύκητες): 99,99%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες
* EN1276 (Βακτήρια): 99,999% σε καθαρές συνθήκες μετά από 30 δευτερόλεπτα ή βρώμικο μετά από 5 λεπτά
EN14476 (Ιός): 99,99%, 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 5 λεπτά κατά της γρίπης A / H1N1
EN13727 (Βακτήρια): 99,999%, 10 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες
EN16615 (Βακτήρια): 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 99,999% βακτήρια και 99,99% ζυμομύκητες
EN13697: 5 λεπτά σε βρώμικες συνθήκες, 99,99% βακτήρια και 99,9% ζυμομύκητες

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες
Το Klinex Pro Formula Καθαριστικό Απολυμντικό σε μορφή σπρέι είναι† 100% βιοαποικοδομήσιμο σύμφωνα με το τεστ OECD 301B
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Klinex Pro Formula Καθαριστικό Απολυμαντικό σε μορφή σπρέι†

Καθαρισμός και απολύμανση σε ένα βήμα:
1. Εφαρμόστε το προϊόν διαβρέχοντας πλήρως ολόκληρη την 

επιφάνεια
2. Αφήστε να δράσει για 5 λεπτά
3. Τρίψτε ή σκουπίστε εάν είναι απαραίτητο
4. Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσει 

στον αέρα

† Sure™ Cleaner Disinfectant Spray


