Huwa-San TR-3
5 liter

Wegens geen beschikbaarheid van onze trigger sprays (500 ml) bieden we tijdelijk een 5 liter verpakking aan. Deze
verpakkingen kunnen gebruikt worden om spuitbussen en vernevelaars bij te vullen en opnieuw aan de slag te gaan voor
geruime tijd*.
Huwa-San TR-3 is een gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide voor het
desinfecteren van allerhande oppervlakken, muren, vloeren, gereedschappen, materialen, speelgoed, kooien, ... op
een snelle en veilige manier.

Voor wie?

Zonder uitzondering voor iedereen beschikbaar, en dit voor alle waterresistente
oppervlakken
• Volledig geurloos en kleurloos
• Zeer efficiënt - werkt tegen bacteriën (Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, E.coli, Enterococcus hirae ),gisten (Candidaalbicans) en schimmels

Voordelen:

•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruiksaanwijzing:

Algemene info:

(Aspergillus niger )

Voldoet aan EN 1276 / EN 1650 / EN 13697
Laat geen residu achter
Biologisch afbreekbaar
Zorgt voor een schone en veilige omgeving
Niet corrosief, veilig voor de meest courante materialen
Geen irritatie voor de huid
Chloorvrij
Bevat geen alcohol

De te ontsmetten oppervlakken eerst grondig reinigen. Het daarbij gebruikt reinigingsmiddel
afspoelen met schoon water. Het overtollige water verwijderen. Besproei de oppervlakken met
een onverdunde oplossing Huwa-San TR-3. Naspoelen is enkel nodig indien het oppervlak in
contact komt met voedsel. Droog nadien met een propere doek.
Verpakking: 5 l can
Geregistreerd biocide 3116B
Waterstofperoxide 3%
Doel van product: bactericide, fungicide
Houdbaarheid: 2 jaar

* Indien u nog geen trigger spray van ons hebt, kan u eventueel ook een ander type spray-fles of spray-systeem gebruiken. Let evenwel op: ons product is op
basis van waterstofperoxide, waardoor uw sproeikop ontluchting moet hebben. Indien uw sproeikop geen ontluchting heeft, is het aangeraden om uw fles maar tot de helft te
vullen, en de overschot na gebruik terug te ledigen in de originele navul-verpakking.Indien u het product toch in de eigen sproeifles wilt houden, denk er dan aan dat u de sproeikop
niet volledig vastdraait op de fles. Zo kan zuurstof die gevormd wordt ontsnappen.

Producent:

Roam Technology

Huwa-San is een erkend biocide. Gebruik biocides veilig. Lees aandachtig het productlabel voor gebruik.
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