
IPA Sprit 70% -(Wipes)
Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

BRUGSANVISNING OG DOSERING

PRODUKTDATA

IPA SPRIT 70% (wipes) er klar til brug.

Det er vigtigt, at hele overfladen befugtes af IPA
SPRIT 70% for at sikre korrekt desinfektion.
For optimal effekt anbefales mindst 1 minuts
befugtning af overflade eller udstyr.

IPA SPRIT 70% skal være fordampet fuldstændig
fra den overflade, der desinficeres, inden
overfladen igen kommer i kontakt med
levnedsmidler.

Kontakt din Novadan konsulent for nærmere
anvisning om brugsanvisning.

Imprægnerede blå 
servietter / wipes 
i 20X18 cm
(godkendt til 
fødevarekontakt)

Alkohollugt.

Tilstandsform

Lugt

Wipes emballager:
Dispensor box / Bøtte: 150 stk pr. bøtte
(6 bøtter/krt.)
Flowpack: 90 stk wipes pr. pk. (18 pk./krt.)

BORTSKAFFELSE

SIKKERHED

GODKENDELSE

OPBEVARING

EGENSKABER

Servietter/wipes imprægneret med 
desinfektionsmiddel

IPA SPRIT 70% (wipes) er en alkoholbaseret 
desinfektionsserviet til anvendelse i fødevareindustrien 
og sundhedssektoren. Godkendt af Fødevarestyrelsen 
til desinfektion uden efterfølgende afskylning.

IPA SPRIT 70% fordamper hurtigt, hvilket gør servietten 
specielt egnet til aftørring af overflader, maskiner og 
remedier, som kommer i kontakt med fødevarer. 
Anvendes f.eks. ved varekodeskift og desinfektion efter 
ATP måling.
For at mindske smitterisiko anbefales afspritning med 
IPA Sprit 70% (wipes) på overflader generelt, f.eks. 
dørhåndtag, borde og sanitet.
IPA SPRIT 70% fordamper ikke så hurtigt som ren sprit 
(93%), og der opnås herved en længere kontakttid.

Biocid effekt: Baktericid, fungicid (gærsvampe) og 
fungicid.

Opbevares i tætlukket originalemballage og på et godt 
ventileret sted. Må ikke opbevares nær varmekilder 
eller udsættes for høje temperaturer. 
Opbevaringstemperatur: -15 - 20 °C.

Holdbarhed: 36 måneder.

Desinfektionsmiddel godkendt af Fødevaredirektoratet 
under journalnummer: 2009-20-5409-00107 uden 
efterfølgende afskylning.
Kun til erhvervsmæssig brug.

Se venligst etiket og sikkerhedsdatablad for 
oplysninger om sikkerhedsforhold, håndtering og 
transport af produktet.

Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale 
og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald 
og problemaffald. Spild og rester bortskaffes i 
overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativer. Emballagen må ikke genbruges.

PRODUKTTYPE 

ANVENDELSE
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