
PRODUS UNDE SE FOLOSEȘTE DILUȚIE CUM SE FOLOSEȘTE

LIFT  - Soluție pentru curățare și degresare

+ 1 X    = 750 ml + 3 X       =

HOTE ȘI ECHIPAMENTE FOARTE MURDARE
Se pulverizează pe suprafețe și se șterge cu o 
lavetă curată

PODELE ȘI PEREȚI
Se șterg cu mopul umezit sau cu laveta

EST-EEM  - Soluție pentru curățare și 
dezinfectare

 

+ 1 X       = 750 ml

DISINFECTING HARD SURFACES AND EQUIPMENT
Se pulverizează suprafața și se lasă 1 min. să acționeze
Se șterge cu o lavetă curată.  Se aerisește pentru uscare.

Suprafețele se curăță înaionte de dezinfectare

Q’SOL / Q’DET / KIND 
Soluții de spălare + 1 X                 per 40lt sink            

CROCKERY
Scrape off debris into bin.
Wash items thoroughly, rinse in hot water and allow 
to air dry.

+ 3 X                 perKind  

OVEN CLEANER 

NU SE VA UTILIZA PENTRU URMĂTOARELE:

Nediluat
Formulă spumantă

       Se atașează 
     duza de spumare 

   și se urmează 
    instrucțiunile de folosire

INTERIORUL CUPTOARELOR
Se pulverizează începănd  din spatele cuptorului, spre
față, acoperind cu grijă întreaga suprafață.
Se lasă soluția să acționeze 10-20 minute, apoi se 
freacă ușor cu o perie sau lavetă aspră.
Se clătește cu apă curată și se lasă să se usuce.

FOLOSIȚI ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE ADECVAT

TRIGON PLUS / FOAM PLUS  
Soluție bactericidă ptr. spălarea mâinilor

Gata de utilzare    Pentru 
   dispensere

   Evans Evolve

MÂINI ȘI ANTEBRAȚE
Aplicați produsul pe întreaga suprafață a palmelor și
antebrațelor.
Spălați cel puțin 20 de secunde.
Clătiți cu apă curată.
Uscați cu grijă.

40l

5l5l

ptr. o cuvă de 40l

ptr. o cuvă de 40l

   

   

Q’sol
or 

Q’det

Kind

Totdeuna  citiți eticheta produsului și normele de siguranță

Totdeuna  respectrați instrucțiunile de siguranță înscrise pe produs

Totdeauna folosiți echipamentul de protecție recomandat
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EVANS - Diluții în bucătărie

KILLS
in

60 SECS · Curăță și dezinfectează, într-o singură operațiune.
· Neparfumat.
· Pentru suprafețe ce intră în contact cu alimentele și 

echipamente obișnuite de bucătărie.
· Certificare EN 1276, EN 16615 și EN 1650
· Certificare EN 16777 și EN 14476 împotriva 

virusurilor anvelopate, inclusiv Coronavirus

· Produs de curățare și degresare puternic, fără 
parfum.

· Pentru utilizare pe podele, pereți, uși și hote,
· Potrivit și pentru utilizarea în interiorul cuptoarelor.
· Produs sigur pentru suprafețe din aluminiu.

· Curățarea manuală a veselei, sticlăriei și a 
ustensilelor de bucătărie.

· Îndepărtare și drenare foarte bună a grăsimilor.
·  - Parfum curat, proaspăt.Q’sol 
· Q’det - Neparfumat.
· Kind  - Parfum de lămâie

· În formă lichidă sau spumă.
· Certificare EN 1499, EN 13727 și EN 1276,, cu 

eficacitate dovedită ptr. 99,999% din bacterii.
· pH neutru, delicat în contact cu pielea.
· Neparfumat, potrivit oriunde este preparată sau 

servită hrana.

· Detergent cu spumă pentru cuptor și grătar, gata de 
utilizare.

· Îndepărtează grăsimea arsă sau carbonizată.

Exteriorul cuptoarelor, suprafețe de aluminiu, suprafețe 
vopsite, acoperite sau cu autocurățare.

- Soluție pentru 
  curățat cuptoare 

Gata de utilzare

www.evansvanodine.co.uk      www.hygiero.ro


