
IPA Sprit 70%
Använd biocider på ett säkert sätt. 
Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

1L, 20LDunk

~0,80

Alkohollukt.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

IPA SPRIT 70% används outspädd.

Desinfektion utförs i en separat arbetsprocess
efter rengöring.

Det är viktigt att hela ytan fuktas av IPA SPRIT 70
% för att säkerställa korrekt desinfektion.
För optimal effekt rekommenderas minst en
minut vätning av yta eller utrustning.

IPA Alkohol 70% måste avdunstas helt från ytan
som desinficeras innan ytan kommer i kontakt
med maten igen.

Kontakta din Novadan-konsult för ytterligare
instruktioner om bruksanvisningar.

Färglöst.

Vätska

PRODUKTDATA
Färg

Fysisk form

Lukt

Densitet

AVFALLSHANTERING

SÄKERHET

MILJÖ-
FÖRHÅLLANDEN

Desinfektionsmedlet är godkänt av danska 
fødevarestyrelsen under journalnummer: 2009-20-
5409-00107.

Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för 
uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering  och 
transport av produkten. Endast för yrkesmässigt bruk.

Produkten är vattenlöslig och kan spridas i 
vattenmiljön.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess 
behållare till insamlingsställe för farligt avfall. Spill och 
avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av 
lokala myndigheter.
Emballagen får inte återanvändas.

GODKÄNNANDE

15 - 20 °C.Förvaring: -
Hållbarhet:                                            36 månader.

Förvaras i tättsluten originalförpackning och på väl
ventilerad plats. Får inte förvaras nära värmekällor eller
utsättas för höga temperaturer.

Följ anvisningarna för brandfarliga vätskor.

FÖRVARING:

IPA SPRIT 70% avdunstar snabbt, vilket gör det särskilt
lämpligt för att torka av ytor, maskiner och lösningar
som kommer i kontakt med livsmedel.
Används t.ex. vid ändring och desinfektion av
artikelkod efter ATP-mätning.
För att minska infektionsrisken sprutas med IPA Sprit
70% på ytor i allmänhet, t.ex. dörrhandtag, bord och
sanitetsartiklar.
IPA SPIRIT 70% avdunstar inte lika snabbt som ren
alkohol (93%), vilket resulterar i en längre kontakttid.
Kan användas som vätska för applicering, t.ex. med en
trasa för ytor.

Biocid effekt: Bakteriedödande, fungicid (ästsvampar)
och fungicid.

EGENSKAPER

IPA SPRIT 70% är ett alkoholbaserat
desinfektionsmedel för användning inom
livsmedelsindustrin och sjukvården.
Godkänd av den danska veterinär- och
livsmedelsverket för desinfektion utan eftersköljning.
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