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JOMI DISINFECT 2073
Produktbeskrivning: Jomi Disinfect 2073 är vårt heltäck-
ande och effektiva ytdesinfektionsmedel. Produkten börjar verka 
omedelbart efter applicering och skall därför inte sköljas bort utan 
kan med fördel ligga kvar för att självtorka. Desinfektionsverkan 
baseras på kvartära ammoniumföreningar som varken ger lukt, 
smak eller färg, vilket gör produkten utmärkt inom livsmedelsin-
dustrin. Idealisk även för t.ex. vårdinrättningar, gym, kollektiva 
färdmedel, transportsektorn, kylanläggningar, toaletter och andra 
offentliga miljöer.

Användning: Jomi Disinfect 2073 dödar bakterier, mögel, 
svamp, virus och mikroorganismer utan att, i de flesta fall, påver-
ka ytan. Ytor/objekt som kan antas vara känsliga bör provsprayas 
med försiktighet före hel behandling. Elektronik skall alltid 
behandlas med försiktighet. Kapslingsklass avgör behandlingsmöj-
lighet. Produkten levereras färdig för applikation.

Bruksanvisning: Innan användning av Jomi Disinfect 2073 
ska överflödig smuts tas bort och bör alltså vid behov städas 
på konventionellt vis innan användning. Ett tunt skikt sprayas 
därefter på ytan som skall desinficeras och tillåts sedan självtorka. 
Beroende på den mängd som applicerats och underlagets material 
varierar torktiden från fall till fall.

Varufakta: Innehåller penetreringsmedel, komplexbildarte, 
baktericid & vatten. pH: 7. Densitet: 1kg/l. Viskositet: 1 cP
Medlet är biologiskt nedbrytbart.

OBS!
Läs igenom säkerhetsdatablad före användning.

Spraya aldrig medlet mot levande varelser.
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