Silný dezinfekční přípravek účinný proti širokému spektru
virů, bakterií, plísní a kvasinek

§ Čistí, umývá a dezinfikuje povrchy
§ Přípravek vhodný do nemocnic, veterinárních
klinik a na povrchy, které přichází do kontaktu s
potravinami
§ Bezproblémové oplachování
§ Eliminuje zápach
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Problémy při oplachování produktu EVERBRITE ULTRA má unikátní složení,
které se velmi snadno oplachuje

Přípravky, které zápach maskují EVERBRITE ULTRA zdroj zápachu
kompletně odstraňuje, nepřekrývá pachy
maskovacími činidly jako ostatní produkty
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VIRY, BAKTERIE, HOUBY A KVASINKY, PROTI NIMŽ EVERBRITE ULTRA EFEKTIVNĚ ÚČINKUJE, JSOU
NAPŘÍKLAD:
VIRY:
Virus vaccinia
Adenovirus
Virus ptačí chřipky (H3N8 / H5N1, H1N1)
Poliovirus
Norovirus
Viry přenášené krví jako HBV, HCV a HIV

Koronavirus skotu
Virus ECBO
Rotavirus
Polyomavirus SV 40 (dříve papovavirus)
Filoviry včetně viru ebola
Paramyxoviry včetně viru spalniček

BAKTERIE:
Pseudomonas aeruginosa
Enterococcus hirae
Clostridium difficile
Bacillus subtilis

Staphylococcus aureus
Leptospira interrogans (Weilova nemoc)
Escherichia coli
MRSA

KVASINKY a PLÍSNĚ:
Aspergillus brasiliensis (dříve známý jako Aspergillus niger)
Candida albicans

NÁVOD K POUŽITÍ
Naředěný přípravek aplikujte hadříkem, mopem nebo
stříkejte na povrch. Povrchy, které přichází do kontaktu
s potravinami, je nutné opláchnout pitnou vodou.
POMĚR ŘEDĚNÍ:
Obecné čištění a mytí: na lehké znečištění nařeďte
vodou na 0,5%, na silné znečištění nařeďte vodou
na 2%.
Vyčištění silně znečištěných povrchů před
dezinfikováním:
Na bakterie: Nařeďte vodou až do 2 % a nechte působit
po kontaktní dobu 5 minut.
Na viry: Nařeďte vodou až do 5 % a nechte působit po
kontaktní dobu 30 minut.
Na plísně a kvasinky: Nařeďte vodou až do 4 %
a nechte působit po kontaktní dobu 30 minut.

*Před použitím produktu si pečlivě přečtěte pokyny a upozornění na obalu výrobku.
NCH Czechoslovakia spol. s r.o.
Nádražní 203, 250 64 Měšice u Prahy
Česká republika
tel: 283 981 567, fax: 283 981 731
www.ncheurope.com

OBLASTI POUŽITÍ:
§Umyvadla a skříňky
§Stoly a židle
§Stěny a podlahy
§Nábytek a postelové rámy
§Pevné struktury
§Telefony
§Pracovní plochy
§Záchody
§Povrchy přicházející do styku s potravinami

TECHNICKÉ PARAMETRY
Vzhled

Čirá kapalina

Vůně

Lehce mýdlová

Měrná hustota

1,06

pH (při 100%)

12,9
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