Koncepcja EcoCare firmy Ecolab to ukierunkowane rozwi¹zanie w zakresie zarz¹dzania i kontroli
higieny pracowników oraz otoczenia ich pracy . ciereczki do mycia i dezynfekcji Ecolab maj¹ za
zadanie wspieraæ bezporednie dzia³ania w zakresie higieny we wszystkich obszarach produkcji.
HIGIENA
POWIERZCHNI

ciereczki do szybkiego
mycia i dezynfekcji
w przemyle spo¿ywczym

Alcodes® Wipes, Alcodes® MaxiWipes
Oparte na bazie alkoholu, szybko dzia³aj¹ce ciereczki
do dezynfekcji powierzchni.
Zalety:

 Szybkie dzia³anie bakteriobójcze w szerokim spektrum w niskich temperaturach
 Wygodne i ³atwe w u¿yciu  bez mieszania i odmierzania
 Kontrolowane dozowanie i szybkie schniêcie

Zastosowanie:

Alcodes® Wipes, Alcodes® MaxiWipes s¹ zalecane do dezynfekcji powierzchni
w zak³adach przetwórstwa spo¿ywczego i napojów, w których wymagana jest
wysokowydajna, kontrolowana dezynfekcja.
ciereczki s¹ szczególnie przeznaczone do dezynfekcji na obszarach wysokiej
higieny i obszarach suchych, gdzie ograniczona jest mo¿liwoæ stosowania p³ynów.
Mog¹ to byæ: sto³y do przygotowania ¿ywnoci, deski plastikowe i podobne twarde,
g³adkie powierzchnie maj¹ce kontakt z ¿ywnoci¹.

Tresolin® Wipes, Tresolin® MaxiWipes
ciereczki do mycia i dezynfekcji powierzchni w przemyle spo¿ywczym
Zalety:





Mycie i dezynfekcja w jednym- dwa w jednym
cieranie jednorazowe zapobiega zanieczyszczeniu krzy¿owemu.
Wygodne i ³atwe w u¿yciu  bez mieszania i odmierzania.
Szybkie dzia³anie bakteriobójcze w szerokim spektrum w niskich temperaturach

Wersja MaxiWipes to grubsze ciereczki o wzmocnionym dzia³aniu mechanicznym,
aplikuj¹ce na powierzchniê wiêksz¹ iloæ aktywnego roztworu.

HIGIENA
R¥K

Manodes Wipes 200 sztuk
Oparte na bazie alkoholu ciereczki dezynfekuj¹ce o szybkim dzia³aniu,
testowane dermatologicznie, przyjazne dla skóry.
Zalety produktu:









£agodne dla r¹k
Nie wymagaj¹ p³ukania lub wycierania r¹k rêcznikiem
Wygodne i ³atwe w u¿yciu
Proste przechowywanie i ³atwa utylizacja
Szerokie spektrum dzia³ania bakteriobójczego
Zapewnia optymaln¹ ochronê i trwa³e bezpieczeñstwo przez kilka godzin
Nie powoduj¹ podra¿nieñ skóry przy czêstym stosowaniu
Przebadane dermatologicznie

Zastosowanie:

Doskonale nadaj¹ siê do u¿ycia w punktach wejcia na obszary produkcyjne i
lokalnie przy liniach produkcyjnych

ECOLAB Sp. z o.o.
ul. Kalwaryjska 69
30-504 Kraków
tel.: 012 26 16 100; fax 012 26 16 101

SCIER/P/150107/PL

Do praktycznego u¿ycia zalecamy stosowanie uchwytów
na cianê:
Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce akcesoria:
© Uchwyt nacienny na wiadra
© Uchwyt nacienny na pojemniki

www.ecolab.com

 Optymalna kombinacja materia³u ciereczki i rodka chemicznego
w celu zapewnienia maksymalnej skutecznoci
 Bezpieczne,szybkie i ³atwe w zastosowaniu
 Ekonomiczne w u¿yciu
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