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PROFESJONALNE 
DETERGENTY

ARKUSZ PRODUKTU

FAST IGIENIC
Uniwersalny odtłuszczacz dezynfekujący 
gotowy do użycia

Uwagi ogólne 

Detergent o dużej mocy czyszczenia, 
opiera się na synergicznym połączeniu 
3 zasad odkażających: chlorek 
didecylodimetyloamoniowy, 
amfoteryczne zasady, alkohol.

FAST IGENIC jest gotowy do użycia, wysycha 
natychmiast bez pozostawiania smug i 
tłustych pozostałości. Do generalnego 
odtłuszczania bez spłukiwania.

Połączone działanie jego składników 
zapewnia natychmiastowe działania i 
radykalne w szerokim zakresie typów brudu i 
szczepów bakteryjnych.
Nie podrażnia błony śluzowe i nie pozostawia 
zapachu.

Zastosowanie

FAST IGIENIC posiada konkretne 
zastosowanie, jako element w programach 
czyszczenia zgodnie z SYSTEMEM HACCP 
w gastronomii, w dystrybucji żywności 
i w przemyśle spożywczym.    DO 
BIEŻĄCEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI 
PODCZAS PRACY:
urządzeń i narzędzi, krajalnic, noży i 
blatów wag, maszyn do pakowania i 
przenośników taśmowych, talerzy i 
płyt kuchennych, okapów, zlewów, 
gablot, witryn, lad, lad chłodniczych i 
półek.

Sposób użycia

Do szybkiego czyszczenia z odkażaniem, 
spryskać FAST IGIENIC na powierzchni i 
zetrzeć brud do sucha suchą ściereczką.
Dla całkowitej eliminacji drobnoustrojów, 
spryskać lub nanieść gąbką i pozostawić na 
powierzchni 5 minut. Na koniec spłukać.
W przypadku powierzchni w 
bezpośrednim kontakcie z żywnością, 
zaleca się spłukać powierzchnię.
Należy zachować ostrożność na malowanych  
lub lakierowanych powierzchniach.
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FAST IGIENIC jest zalecany do szybkiego 
czyszczenia i codziennej  dezynfekcji wszelkiego 
rodzaju powierzchni zmywalnych: biurka, lady, lady 
chłodnicze, stoły, krzesła, szafy, półki, komputery 
laminatów z tworzyw sztucznych, Formica, 
poliwęglan, stal, ceramika itp.
FAST IGIENIC jest stosowany w przemyśle i 
sklepach spożywczych, gastronomii, domach 
opieki, szpitalach, szkołach i innych 
zbiorowościach.
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Rodzaj niebezpieczeństwa i sposób zapobiegania

Produkt nie jest uważany za niebezpieczny.

Dodatkowanie informacje
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO 

12 butelek - 750 ml. 
i 3 nebulizatory

             Dane techniczne 

Skład rozpuszczalne w wodzie, niejonowe środki powierzchniowo czynne, 
kationowe i amfoteryczne środki powierzchniowo czynne, środki 
maskujące

Stan fizyczny ciecz przeźroczysta bez koloru

Zapach cytrynowy

Ciężar właściwy 0,99

Aktywność 17 %

Odczyn pH <11,5

Rozpuszczalność w wodzie całkowita

Biodegradacja Wszystkie środki powierzchniowo czynne spełniają wymagania 
biodegradacji tlenowej zawartej w załączniku III do rozporządzenia (IS) 
Nr 648/2004

FAST IGIENIC

LIN
IA

 D
O 

GA
ST

RO
NO

M
II I

 PR
ZE

M
YS

ŁU
 SP

OŻ
YW

CZ
EG

O


	Slajd 1
	Slajd 2

