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/криокс спрей 
 

 
 
  
 

 

Екологично чист препарат – дезинфектант. 
Готов за употреба 

 
 

 

 
УПОТРЕБА 
 

CHRIOX SPRAY е екологичен препарат, готов за употреба. 
Използва се за почистване на всички миещи повърхности / включва и 
хранително-вкусовата промишленост/ 
 
Напръскайте продукта върху повърхността, която ще се почиства  
 
В случай на високо ниво на замърсеност е препоръчително първо да се 
изчисти повърхността и после да се дезинфекцира. 
 
Не се изплаква. 
 

ПРЕДИМСТВА 
 

- CHRIOX SPRAY Подходящ за всички повърхности в областта на 
здравеопазването, хотелиерството, кухни и офиси, обществени 
места 

- CHRIOX SPRAY Формулата на препарата е на база пероцетна 
киселина  като дезинфекциращ агент 

 
- CHRIOX SPRAY Безцветен е и не е ароматизиран.Не е 

корозионен,дразнещ и вреден 
 

- Разполага с пулверизатор за труднодостъпни места. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Безцветна течност 
pH около 4 
Твърдост 1,000  (20°C) 
 
 

ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ 
Съответства със законодателството : 

- определящо почистващите продукти за замърсени 
техника и повърхности влизащи в контакт с храни 
(Постановление от 8 септември 1999). 

- Съответсва на биоразтворимостта на детергентите 
(Регламент CE N°648/2004) 

 
 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА 

EN 1040 : продуктът CHRIOX SPRAY (ефективна концентрация 80 %), 
има бактерицидна активност от 5 min при 20°C по отношение на: 
Pseudomonas aeruginosa et Staphylococcus aureus. 
 

EN 1275 : продуктът CHRIOX SPRAY (ефективна концентрация 80 %) 

има фунгицидна активност от 15 min при 20°C по отношение на : 
Candida albicans. 
 

EN 1276 : продуктът CHRIOX SPRAY (ефективна концентрация 80 %)  

има бактерицидна активност от 1 min при 20°C в условията на средата, 
по отношение на: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus и Enterococcus hirae. 
 
EN 14476 : продуктът CHRIOX SPRAY (ефективна концентрация 100%) 
има вируцидална дейност от 5 min при 20°C в условия на замърсеност, 
по отношение на : Influenza virus A / canard / Postdam (H5N2) substitut du 
virus Influenza (H5N1, H1N1). 
 

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 

Пълните инструкции за предпазни мерки за употреба и изхвърлянето на 
продукта са на информационния лист за безопасност, който се намира 
в сайта на : www.christeyns.com или www.quickfds.com 
 

Да се пази от директна слънчева светлина. 
 

Използвайте внимателно CHRIOX SPRAY. Преди всяка употреба, четете 
етикета и информацията , касаеща продукта. 
 

 

Réf : 391180 
 

2 x 5 L 
6 x 750 mL 


