
MOL Hygi Flow Rapid
felület fertőtlenítő folyadék

A MOL Hygi Flow Rapid használatra kész, gyorshatású felületfertőtlenítő folyadék. Alkoholálló felületek
fertőtlenítésére alkalmas. Alkalmazása egyszerű és biztonságos, így használata javasolt otthoni körülmények
között, valamint Iskolákban, intézményekben.
Hatásspektrum: baktericid (MRSA is beleértve), fungicid, virucid (burkos és burok nélküli vírusok), tuberkolocid,
levurocid (yeasticid), mykobaktericid.
Alkalmazás:
Öntse az oldatot egy egyszer használatos kendőre, vagy a kezelendő felületre, majd oszlassa el egyenletesen.
Ügyeljen arra, hogy a teljes felület nedvesítve legyen. A megfelelő hatás érdekében a behatási idő elteltéig kell
alkalmazni, mialatt a felület maradjon folyamatosan nedvesített. Behatási idő: 1 perc. Fertőtlenítés után öblítés nem
szükséges. 

Alkalmazási terület

Alkoholálló felületek fertőtlenítése

Vírusok, baktériumok és gombák ellen
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Vírusok, baktériumok és gombák ellen

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló fertőtlenítő hatásGyorsan és hatékonyan fertőtlenít
Csökkenti a fertőzéses megbetegedések kialakulásának kockázatát
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Kiváló fertőtlenítő hatás

Egyszerűen használható  Használatra kész
Közvetlenül használható a felületeken
Nem igényel öblítést
Víz nélkül fertőtlenít
Ideálisan használható otthoni körülmények között, iskolákban,
intézményekben
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Egyszerűen használható  

Specifikációk és jóváhagyások

Nemzeti Népegészségügyi Központ HU-2020-IDEIGLENES-2-00006
engedély
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engedély

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők Tipikus értékek

fényes, tiszta folyadékKülső

0,881Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

6,3pH

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűző naptól védett helyen, az eredeti kiszerelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve,
gyermekektől, elzárt helyen tárolandó.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -60°C  -  +35°C

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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MOL Hygi Flow Rapid
felület fertőtlenítő folyadék

Rendelési információk

Vámtarifaszám 34029090

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Hygi Flow Rapid 2L 6 x 2L / doboz (csak rendelésre)19010484

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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