
Wydajność
  Mocno skoncentrowane produkty dla zapewnienia  

wysokiej wydajności
  Rozcieńczenie na stałym poziomie pozwala utrzymać 

najwyższy poziom ochrony przeciwbakteryjnej
  Skład preparatu opracowany specjalnie z myślą o 

zastosowaniach, w przypadku których dochodzi do kontaktu 
ze skórą, np. w łazienkach, na basenach lub w strefach Spa 

Skuteczność
  Skuteczna dezynfekcja powierzchni zwłaszcza 

na basenach oraz w strefach Spa 
  Skuteczne działanie dezynfekujące 

  EN13727(działanie bakteriobójcze): czyste warunki: 1% (10 
ml/l) - 60 min, brudne warunki: 2 % (20 ml/l) - 60 min

Bezpieczeństwo
  Szerokie spektrum działania dezynfekującego zapobiega 

zanieczyszczeniu krzyżowemu na basenach oraz w strefach Spa
   System oznaczenia kolorami ułatwia dobranie 

właściwego produktu do danego zastosowania

Zrównoważony rozwój
  Znaczące zmniejszenie ilości odpadów 

opakowaniowych, tj. przynajmniej o 70% w 
porównaniu z tradycyjnym rozmiarem opakowań 

PRODUKTY SPECJALISTYCZNE Laudamonium

Laudamonium

Zachować ostrożność w czasie stosowania 
środków biobójczych. Przed użyciem należy 
zapoznać się z informacjami na etykiecie  
oraz informacjami o produkcie.

Środek do dezynfekcji powierzchni na bazie związków czwartorzędowych 
charakteryzujący się szerokim działaniem dezynfekującym zapobiegający 
skażeniu krzyżowemu.

ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI



 

PRODUKT KOD PRODUKTU   WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Laudamonium 9078670 2 x worek 2 l

Instrukcja użycia

1. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat stosowania należy zapoznać się z planem higieny, 
informacjami na etykiecie oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

2. Podczas pracy z produktem w postaci koncentratu należy stosować odpowiednią odzież ochronną.

3. Nanieść środek Laudamonium spryskiwaczem bezpośrednio na czyszczoną powierzchnię.

4. W razie potrzeby wytrzeć wilgotną gąbką lub ściereczką.

5. Czas, na jaki należy pozostawić środek na czyszczonej powierzchni, zależy od wymaganej skuteczności, stopnia 
zabrudzenia powierzchni oraz twardości wody. Obficie spłukać wodą! Pozostawić do wyschnięcia.

ZALECENIA
Konsultant firmy Ecolab zainstaluje oraz dostosuje pracę układu dozującego do obowiązujących 
wymagań z zakresu utrzymania higieny w celu uzyskania optymalnych rezultatów. 
Zalecany poziom stężenia: od 1 do 2% w zależności od poziomu zabrudzenia, twardości 
wody oraz obowiązujących norm EN
Składniki czynne: 100 g płynu zawiera: 9,99 g chlorku benzalkoniowego
Nie mieszać z innymi produktami! Podczas wymiany pustego worka na nowy należy 
stosować rękawice i okulary ochronne.
Przed wyrzuceniem opakowania upewnić się, że jest puste i zamknięte. Pozostałości 
produktu: patrz karta charakterystyki.

BEZPIECZEŃSTWO
Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.  Dodatkowe informacje oraz instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdują się na etykiecie produktu oraz w karcie charakterystyki.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temp. od 0 °C do 25 °C wyłącznie  
w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

1 min - 1 godz.

1 32

4 5

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102, USA
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 877 2000

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114, 
31-323 Kraków
Tel. 12 26 16 100

www.ecolab.pl
© 2016 Ecolab USA Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.


