
Diesin  
KWASOWY ŚRODEK  
DO MYCIA I DEZYNFEKCJI
Diesin maxx to kwasowy środek do mycia i dezynfekcji, do stosowania codziennego oraz  
do usuwania silnych zabrudzeń. Diesin maxx działa przeciwko drobnoustrojom, jednoczeście 
skutecznie usuwając kamień i zabrudzenia. Diesin maxx pozostawia po zastosowaniu przyjemny 
zapach. Nawet w postaci rozcieńczonej Diesin maxx zachowuje bardzo dobrą zdolność 
usuwania kamienia. 
Obszar zastosowania: Do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody i kwasów. 
Doskonały do stosowania w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szkoły, domy opieki, 
szpitale, hale sportowe, baseny, publiczne umywalnie oraz inne obszary dużego ryzyka,  
na których konieczna jest dezynfekcja i usuwanie kamienia.
n  Czystość - Działanie przeciw drobnoustrojom zgodne z normą EN 1276 / 1650 / 13697.
n  Bezpieczeństwo - Przyjazny środowisku dzięki zawartości kwasu mlekowego i kodowaniu 

barwnemu (kolor czerwony).
n  Wydajność - Jednocześnie rozpuszcza kamień, myje i dezynfekuje.

PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA CZYSZCZĄCE DO POWIERZCHNI
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

INstrukCJa stosoWaNIa 1.  szczegółowe informacje na temat sposobu 
użycia zamieszczono na etykiecie produktu 
oraz na planie higieny.

2.  Podczas stosowania produktu zakładaj 
odpowiednią odzież ochronną.

3.  Przygotuj roztwór myjący Diesin maxx 
o odpowiedniej mocy. W przypadku 
uporczywych zabrudzeń stosuj 
nierozcieńczony preparat.

4.  Nanieś roztwór myjący na ścierkę 
z mikrofibry lub gąbkę. Zalecamy 
stosowanie produktu Diesin maxx 
w połączeniu z naszymi ściereczkami 
(kodowanymi kolorem) z mikrofibry Polifix.

5.  Do ręcznego mycia posadzek zalecamy 
stosowanie produktu w połączeniu 
z nakładkami Ecolab rasantEC® star.

6.  Pozwól na czas kontaktu zgodny 
z powyższymi normami EN.

7.  spłucz wodą lub wytrzyj czystą, wilgotną 
ścierką.

uWaGI sPECJaLNE / INForMaCJE
składniki aktywne: 100 g płynu zawiera: 2.45 g 
chlorku alkilodimetylobenzyloamoniowego, 8.0 g 
kwasu mlekowego
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego!

INForMaCJE DotYCZĄCE BEZPIECZEŃstWa
stosuj środki dezynfekujące ostrożnie.  
Przed użyciem przeczytaj etykietę i informacje 
o produkcie.
Dodatkowe informacje i instrukcje 
bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie  
i na karcie bezpieczeństwa produktu.

WaruNkI PrZECHoWYWaNIa
Przechowywać w temperaturze od -5°  
do 40°C, wyłącznie w oryginalnym 
opakowaniu.

oPakoWaNIE
2 x 5 L

koD ProDuktu
3047920
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