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/КРИОКС САНИТ 
Екологично чист препарат – дезинфектант. 

Готов за употреба 
 

 

 
 
УПОТРЕБА 
 

CHRIOX SANIT  
Почистващ препарат дезинфектант за ежедневна употреба – 
санитарни възли, вани, мивки, смесители, емайлирани повърхности, 
инокс и др. 
Предпазва от формирането на котлен камък, разтваря мазнини и 
придава блясък като оставя приятен аромат и свежест 
 
CHRIOX SANIT Напръскайте повърхността, която ще се почиства. 
Оставете да действа от 5 – 15 минути. Изтъркайте ако е необходимо , 
после изплакнете с вода 
 
 
 

ПРЕДИМСТВА 
 

- CHRIOX SANIT. 
- Подходящ за всички повърхности в областта на 

санитарията, хотелиерство, кухни и офиси, идеален за 
обществени места 

 
 

- Формула, която се основава на пероцетна киселина – не 
оставя следи от биоцидни вещества след употреба. Приятна 
миризма 

 
 

- Разполага със спрей помпа за лесна употреба на всички 
недостъпни места. 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Ароматна розово прозрачна течност 
pH около 2,5 
Плътност 1,010 (20°C) 
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 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 1276 : Бактерицидна дейност (при замърсени условия), 20°C, 1 min, 
80%. 
EN 1650 : Фонгицидна дейност, candida albicans, (в условия на чистота), 

20°C, 5 min, 80%. 
EN 1040 : Утвърден от  EN 1276 
EN 1275 : Утвърден от  EN 1650 
EN 14476 : продуктът CHRIOX SANIT (ефективна концентрация 100%) 

има вируцидна активност от  5 min при 20°в замърсени условия, 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 CHRIOX SANIT с повишено внимание. Преди употреба 
прочетете етикета. 
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Réf : 391200 
 

2 x 5 L 
6 x 750 mL 


