
SANDIK

ДЕЗИНФЕКТАНТ ЗА ПОВЪРХНОСТИ

Дезинфектант с разрешително от 
Министерството на Здравеопазването
Неговата хидроалкохолна формула 
позволява бързото му съхнене.

Може да се използва върху всякакви твърди 
повърхности.

Съвети:
SANDIK може да се използва 
за почистване и 
дезинфекция на маси,  
фитнес оборудване, плотове 
и уреди в кухнята. Идеален 
за бързото и ефективно 
почистване и дезинфекция 
на повърхностите. 
Подходящ за ежедневно 
почистване и дезинфекция, 
като предлага по-голяма 
сигурност и намалява 
микробните замърсявания. 
Не изисква изплакване.

Описание:
Не винаги е възможно през деня да се намери време, което да се посвети 
на хигиената на повърхностите, уредите или принадлежностите. 
SANDIK е готов за употреба дезинфектант за твърди повърхности.

Неговата хидроалкохолна комбинация от детергентни и 
дезинфектантни активни съставки е специално разработена за 
бързата дезинфекция на твърди повърхности, плочки, стъкло, 
пластмаса, плексиглас, инокс и дървени повърхности.

Съвместим с изискванията на HACCP, този продукт е идеален за 
места където се обработва риба, месо, плодове и зеленчуци.

Позволява повърхностите в хранителната индустрия  да бъдат 
дезинфекцирани,ефективно може да се използва за дезинфекция 
плотове, маси, масажни легла, бюра, техника и много други.
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SANDIK

Химични и физични свойства

бистра течностВъншен вид
Цвят
Мирис
Относително тегло 
Срок на годност
pH

Химични свойства

безцветен
алкохолен
0.970 ± 0.01 g/ml

24 месеца
8.0 ± 0.5

катийонен-нейонен

Пенливост
Ниска

Възможни опаковки

Кашон от 12 бутилки от 750ml -
016SAND7512
Кашон от 4 туби от 5л. - 016SAND0020

Начин на употреба:

Готов за употреба дезинфектант. Отстранява 
силни замърсявания. Напръскайте от SANDIK 
върху повърхността и оставете за няколко 
секунди. Забършете с хартия или кърпа за 
еднократна употреба. Ако повърхностите 
влизат в контакт с храна, изплакнете с вода.

Подходящи допълващи продукти:

Micro roll
01AA770785

Skin pavimenti
016SKPATN20
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SANDIK

READY TO USE DISINFECTANT DETERGENT

EFFICACY TEST

EFFECTIVENESS TEST

Qualitative test on a non-porous surface for the evaluation of bactericidal activity in accordance with the UNI  
EN 13697:2001 procedure.
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I dati riportati sono basati sulle nostre attuali documentazioni e sul meglio delle nostre conoscenze: ciò nonostante non possono in alcun  
modo costituire garanzia ne’ comportare responsabilità legali. Al fine di migliorare la qualità del prodotto Allegrini S.p.A. si riserva il diritto di  
modicare lo stesso senza alcun preavviso e anche dopo l‘accettazione dell’ordine. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Allegrini S.p.A. - Vicolo  
Salvo D’Acquisto,2 - Grassobbio (BG) Italy - Telefono: +39 035 4242111 Fax: +39 035 526588 -   
e-mail: info@allegrini.com - www.allegrini.com
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