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Opis
Suma Alcohol Wipes to gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji na bazie alkoholu polecane 
do stosowania w obszarze spożywczym oraz w służbie zdrowia. Posiadają właściwości bakteriobójcze,
grzybobójcze, prątkobójcze i  wirusobójcze.

Cechy
Suma Alcohol Wipes znakomicie nadają się do dezynfekcji powierzchni, sprzętów takich jak
deski do krojenia, blaty, stoły, naczynia i inne małe wyposażenie kuchenne. Produkt jest przezna-
czony do powierzchni mających jak i nie mających  bezpośredniego kontaktu z żywnością.
Produkt oparty jest na etanolu, który gwarantuje szybką i skuteczną dezynfekcję a także 
szerokie spektrum biobójcze.

•  Łatwy w użyciu

•  Produkt nie jest rozpylany, co podwyższa bezpieczeństwo użycia

•  Skuteczny przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów

•  Szybko paruje co minimalizuje zakłócenia w pracy

Sposób użycia
Produkt gotowy do użycia.
Przed dezynfekcją powierzchnie umyć z użyciem detergentu i spłukać wodą.
1. Otworzyć dozownik w pudełku, wyciągnąć jedną chusteczkę i zamknąć pudełko.
2. Przetrzeć powierzchnię chusteczką tak, aby cała była zwilżona przez zalecany czas kontaktu.
3. Pozostawić do wyschnięcia.

Zalecane czasy kontaktu:
- 5 minut dla działania bakteriobójczego, wirusobójczego, prątkobójczego i bójczego dla 
   grzybów drożdżopodobnych,
- 15 minut dla działania grzybobójczego

Wygląd  Impregnowana włókninowa ściereczka 
ph (1% roztworu)  7,0 
Punkt zapłonu 12

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą

Postępowanie z odpadami
Zużyte chusteczki można usuwać z odpadami komunalnymi.
Oczyszczone opakowanie po chusteczkach nadaje się do odzysku energii lub recyklingu w zgodzie
z lokalnie obowiązującym prawem.

Suma® Alcohol wipes
Chusteczki do dezynfekcji

Właściwości
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Kompatybilność produktu
Produkt Suma Alcohol Wipes stosowany zgodnie z zalecanym sposobem użycia jest odpowiedni
do stosowania na większości powierzchni i materiałów powszechnie spotykanych w kuchni.

Produkt uzyskał pozytywne wyniki badań zgodnie z normami EN1270 oraz EN1650 w czasie
time kontaktu 15 sekund w warunkach czystych. Proukt posiada działanie wirusobójcze 
(Polio-, Adeno- oraz Murine Norovirus) zgodnie z normą EN14476, nierozcieńczony w czasie 60 
sekund. Wyniki testów dostępne na życzenie.
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Skutecznosć mikrobiologiczna

Magazynować wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach.
Przechowywać w zamkniętych pojemnikach z dala od żywności, napojów i środków żywienia 
zwierząt. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, nie wystawiać na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu 
rozładowaniu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pojemnik w miejscu 
dobrze wentylowanym.

Warunki przechowywania

Wdychanie: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę 
lekarza.
Kontakt przez skórę: Zmyć skórę dużą ilością letniej, łagodnie płynącej wody. Natychmiast zdjąć 
całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem. W przypadku wystąpienia 
podrażnienia skóry zasięgnąć porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.
Kontakt z oczami: Natychmiast delikatnie przepłukać oczy letnią wodą, płukać kilka minut. 
Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie. 
W przypadku pojawienia się lub utrzymującego się podrażnienia zgłosić się do lekarza.
Połknięcie: Natychmiast wypić 1 szklankę wody. W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć 
porady lub zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodatkowe informacje odnośnie do środków ostrożności wymaganych przy pracy z produktem
Suma Alcohol Wipes, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania 
z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki.

UWAGA: Preparat przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc

30 miesięcy od daty produkcji (na opakowaniu).

Nr partii/data ważności:


