
Skuteczność
	 Środek dezynfekcyjny przetestowany zgodnie z normą EN 

pod kątem ochrony przeciwdrobnoustrojowej

 Eliminuje drobnoustroje i grzyby, jest skuteczny przeciw 
norowirusom

Wydajność
	 Jednocześnie czyści i dezynfekuje

 Do codziennego użytku związanego z pomieszczeniami 
i sprzętem służącym do przygotowania żywności

 Sprzęt dozujący Ecolab oferuje najlepszą wydajność

Bezpieczeństwo
	 Zamknięty system wyklucza bezpośredni kontakt                                                       

z koncentratem

 Brak konieczności stosowania środków ochrony osobistej                                                 
w trakcie używania roztworu 

 System barwnego kodowania gwarantuje zastosowanie 
właściwego produktu do odpowiedniego zadania w każdym 
przypadku

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA KitchenPro DES

Zawartość jednego worka 
wystarcza na   

gotowych do użycia butelek 
ze spryskiwaczem

KitchenPro	Des
ŚRODEK CZYSZCZĄCY I DEZYNFEKCYJNY

Bakteriobójczy        
i grzybobójczy,
przetestowany 

zgodnie z normą
EN1276, EN1650

oraz EN13697 

667



UWAGI:
* W zależności od toku pracy można zastosować również kryterium 

warunków czystych jeśli powierzchnie są wstępnie czyszczone  

i suszone przed procesem dezynfekcji. 

Stosuj środek dezynfekcyjny bezpiecznie. Przed zastosowaniem 

zawsze czytaj informacje na etykiecie oraz w instrukcji produktu.

Dalsze informacje oraz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa 

można znaleźć na etykiecie oraz w karcie charakterystyki 

produktu.

Siedziba globalna         
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102  

Siedziba europejska 
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com
© 2013 Ecolab USA Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zrównoważony rozwój 
ma znaczenie...

	 70% redukcja odpadów w porównaniu ze 
standardową butelką o pojemności 10 l

 Wysoce stężone formuły obniżają wagę 
w transporcie 

 Niewielkie zapotrzebowanie na 
powierzchnię magazynową

PRODUKT ARTYKUŁ Nr ROZMIAR OPAKOWANIA

KitchenPro Des         9081990 2 x 2 l worek

KitchenPro Des         10025305 650ml butelka                                     
      ze spryskiwaczem

Rozpylacz                10025283 3 x 1 rozpylacz

www.ecolab.com 
© Ecolab 2014                 

KitchenPro Des

5 - 15 mins

5 min. = bactericidal

15 min. = bactericidal & fungicidal
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Choose 1 option:

DOZOWANIE:
www.ecolab.com 
© Ecolab 2014                 

KitchenPro Des

5 - 15 min

5 min. = bakteriobójczy

15 min. = bakterio- i grzybobójczy
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Wybierz 1 opcję:

1. Użyj zimnej wody do przygotowania 
roztworu

3. Nanieś produkt na powierzchnię

4. Rozprowadź roztwór po całej powierzchni 5. Pozwól powierzchni namoknąć      
w zależności od typu drobnoustroju

6. Dokładnie spłucz czystą wodą

mniej odpadów
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Warunki brudne  % Czas
EN1276 bakteriobójcze 1% 5 min

EN1650 drożdżobójcze 1% 15 min

EN13697 bakteriobójcze 1% 5 min

EN 13697 grzybobójcze 1% 15 min

Warunki czyste* % Czas
EN1276 bakteriobójcze 0,5% 15 min

EN1650 drożdżobójcze 0,5% 15 min

EN13697 bakteriobójcze 0,5% / 3% 5 min / 1 min

EN 13697 grzybobójcze 0,5% 15 min

Murine Norovirus 2,5 % 60 min

2. Usuń luźne zabrudzenia


