DEZINFEKCE PLOCH

INCIDIN® WIPES - SYSTÉM
VLHČENÝCH UTĚREK
Utěrky Incidin® Premium / Incidin® Basic
Zásobník na utěrky Incidin®
K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu

Systém vlhčených utěrek Incidin® sestává
z univerzálně použitelného dávkovacího
zásobníku utěrek a z utěrek z netkané
textilie ve dvou kvalitách Incidin® Premium
a Incidin® Basic.
Utěrky Incidin® jsou určeny pro plošnou
dezinfekci v kombinaci s dezinfekčními
prostředky Ecolab. Tento systém umožňuje
maximálně jednoduché a uživatelsky
příjemné provádění dezinfekce povrchů.

Dávkovací zásobník utěrek Incidin®
 Opakovaně uzavíratelný a těsný
 Odolný proti účinkům dezinfekčních
prostředků
 Vybavený výměnným uzavíracím
víčkem, dodává se ve 4 barvách
Utěrky Incidin® Premium
 vysoce kvalitní utěrky z netřepivé
netkané textilie
 Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek
o velikost 20 x 38 cm, 60 g/m2
Utěrky Incidin® Basic
 kvalitní utěrky s děrovanou strukturou
zajišťující dobrý čisticí účinek
 Dodávají se v roli obsahující 99 utěrek
o velikost 20 x 38 cm, 40 g/m2

DEZINFEKCE PLOCH

Incidin® Wipes
– systém vlhčených utěrek

POKYNY A DOPORUČENÍ
K POUŽITÍ

K profesionálnímu čištění a dezinfekci ploch všeho druhu

Utěrky Incidin® pro rychlou dezinfekci povrchů
Naše nabídka

Vaše výhoda

Utěrky jsou analyticky a mikrobiologicky
testovány v laboratoři a uzpůsobeny pro
použití v kombinaci s dezinfekčními
prostředky Incidin® Plus, Incidin® Extra N,
Incidin® Rapid, Incidin® Liquid, Incidin® Foam,
Incidur a Incidur spray

Optimální vlastnosti, pokud jde o bezpečnost
a používání v kombinaci s osvědčenými
prostředky pro plošnou dezinfekci dodávaných společností Ecolab.

Dávkovací zásobník je vyroben z vysoce
kvalitního materiálu, který lze umývat
v mycích strojích a je odolný proti účinkům
dezinfekčních prostředků .

Systém utěrek Incidin® lze dokonale začlenit
do stávajících systémů plošné dezinfekce
obsahujících produkty Ecolab

Uzavírací víčka se dodávají ve čtyřech
barvách: zelené (standardní provedení),
žluté, modré a červené (v rámci speciální
objednávky). Uzávěry je navíc možno
samostatně vyměňovat.

Prostřednictvím barevného kódování lze
jednoznačně rozlišovat jak mezi různými
dezinfekčními prostředky tak i mezi různými
oblastmi použití.

®

®

Roztoky produktů Incidin Plus, Incidin
Extra N, Incidin® Rapid a Incidur je možno
používat v osvědčených koncentracích.
Produkty Incidin® Liquid , Incidin® Foam
a Incidur spray je při plnění nutno používat
vždy v neředěném stavu.

®

V podobě utěrek Incidin používaných
v kombinaci s osvědčenými produkty je
k dispozici uživatelsky příjemný a flexibilní
systém umožňující efektivní a rychlou formu
aplikace dezinfekčních prostředků.

Oblékněte si rukavice
a sejměte víčko. Před
opětovným naplněním
vytřete dávkovací zásobník
utěrek z netkané textilie
dezinfekčním roztokem,
v případě potřeby jej
vyčistěte.
Vyjměte roli utěrek
z netkané textilie z obalu
a ze středu svitku povytáhněte první utěrku.

Roli utěrek Incidin®
Premium nebo Incidin®
Basic vložte do dávkovacího zásobníku.

Naplňte dávkovací zásobník
roztokem prostředku pro
plošnou dezinfekci: Incidin®
Plus, Incidin® Extra N ,
Incidin® Rapid nebo Incidur
o požadované aplikační
koncentraci. Plníte-li
zásobník dezinfekčními
®
prostředky Incidin Liquid , Incidin® Foam nebo
Incidur spray, nechejte je v neředěném stavu.
Při použití utěrek Incidin® Premium naplňte 2,3
až 2,5 litru roztoku, při použití utěrek Incidin®
Basic naplňte 2,0 až 2,2 litru roztoku.
Protáhněte první utěrku
otvorem ve víčku a poté
tímto víčkem uzavřete
nádobu dávkovacího
zásobníku. Po naplnění
dávkovacího zásobníku
roztokem počkejte 30 až
60 minut, aby všechny
utěrky optimálně nasákly.

Pro každé opakované plnění zásobníku
utěrkami z netkané textilie jsou v balení navíc
obsaženy originální bezpečnostní etikety pro
odpovídající označení dávkovacího zásobníku
utěrek (produkt, datum naplnění, ředění apod.).

Produkty

Aplikace

Servis

Utěrky napuštěné roztokem
je možno používat 28 dnů.
Po každém naplnění
nalepte na dávkovací zásobník bezpečnostní etiketu
opatřenou odpovídajícím
popisem

Bezpečnost

INFORMACE K OBJEDNÁVÁNÍ
Produkt

Balení

Dávkovací
1 kus
zásobník
v kartónu
utěrek Incidin®

Produkt

koncentrace %

expozice

Produkt

koncentrace %

expozice

Incidin rapid

0,25% / 0,5% / 0,75%

60 / 30 / 5 min

Incidin liquid

100%

5 min

Incidin plus

0,5% / 1% / 2%

60 / 30 / 15 min

Incidin foam

100%

1 min

Incidin extra N

0,5% / 1% / 2%

60 / 30 / 15 min

Incidur spray

100%

5 min

Incidur

1% / 1,5% / 2%

60 / 30 / 15 min

Incidin extra

1% / 2% / 3%

60 / 30 / 15 min

Ecolab Healthcare
Čistota. Bezpečnost. Ochrana zdraví.
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www.ecolabcz.cz

Číslo
položky
100 10 283

Utěrky Incidin® 6 rolí po 99 utěr- 100 10 279
Premium
kách v kartónu
Utěrky Incidin® 6 rolí po 99 utěrBasic
kách v kartónu
100 10 278

