
INSTRUKCJA STOSOWANIA 1.  Przeczytaj szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania zamieszczone 
w planie higieny i na etykiecie produktu.

2.  Produkt łatwopalny! Nie stosować 
w pobliżu źródeł ognia, żaru i gorących 
powierzchni.

3.  Przed rozpoczęciem mycia odłącz 
urządzenia elektryczne od źródła zasilania.

4.  Podczas stosowania produktu noś 
odpowiednią odzież ochronną.

5.  Spryskaj czyszczoną powierzchnię.
6.  Przetrzyj czystą i suchą ściereczką.
7.  Pozostaw produkt na powierzchni  

na określony czas:
   • EN 1276, 30 sek.
   • EN 1650, 30 sek.
   • EN 13697, 2 min.
   • Mourine Norovirus, 10 min.
  Pozostaw do wyschnięcia, nie wymaga 

spłukiwania.

UWAGI / INFORMACJE SPECJALNE
Wyłącznie do użytku profesjonalnego!
100g zawiera:
  35g propan-2-ol
  25g propan-1-ol

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Należy unikać kontaktu ze źródłami zapłonu.
Opakowanie wyrzucać tylko całkowicie 
opróżnione i zamknięte.
Dalsze informacje i instrukcje bezpieczeństwa 
zamieszczono na etykiecie i karcie 
charakterystyki produktu.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze od -5°C  
do 40°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.

OPAKOWANIE
6 x 750 ml

Sirafan Speed

NIEWYMAGAJĄCY SPŁUKIWANIA ŚRODEK 
DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
Sirafan Speed to gotowy do użycia środek dezynfekcyjny skutecznie likwidujący bakterie, grzyby 
i wirusy. Jednoczesne działanie wszystkich składników aktywnych środka Sirafan Speed  
zapewnia szybką dezynfekcję na obszarach mających kontakt z żywnością takich jak stoły  
czy krajalnice. Nie wymaga spłukiwania.

Właściwości mikrobiologiczne:
bakteriobójczy (EN 1276), grzybobójczy (EN 13697), drożdżakobójczy (EN 1650), wirusobójczy 
wobec Murine Norovirus (MNV).

Zastosowanie: 
Dezynfekcja miejsc przygotowywania żywności, wyposażenia kuchennego oraz powierzchni 
mających kontakt z dłońmi (drzwi, klamki, włączniki itp.).

n Czystość - czyści powierzchnię nie pozostawiając smug.
n Bezpieczeństwo - szerokie spektrum dezynfekcyjne zapobiega wystąpieniu zanieczyszczenia 

krzyżowego i poprawia bezpieczeństwo w miejscach przygotowywania żywności.
n Wydajność - błyskawicznie dezynfekuje, nie wymaga spłukiwania.

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE POWIERZCHNI KUCHENNYCH
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.
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Centrala:
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www.ecolab.com
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