Utěrky Wettask™ DS
pro použití s dezinfekčními
nebo čisticími prostředky

Hygiena povrchů hraje obzvláště v současné době významnou roli. Pravidelné čištění a dezinfekce
předmětů a povrchů, kterých se často dotýkají lidé, je hlavní prioritou, a my bychom rádi představili
naše efektivní řešení v podobě čisticích Utěrek Wettask™. Buď naplňte dávkovač Wettask™ (7919) svým
obvyklým čisticím nebo dezinfekčním prostředkem s odpovídající rolí utěrek (7757), nebo použijte menší
verzi (7752), která je již s dávkovačem.
Široká škála použití:
Průmysl: Dezinfekce/čištění pracovních stolů
a nástrojů po skončení směny
Gastronomie: Dezinfekce/čištění stolů a pultů po
každé návštěvě zákazníka

Kancelářské budovy: Sdílené stoly: čištění
pracovních stanic na konci dne
Maloobchod: Dezinfekce/čištění pultů, zábradlí
eskalátorů, nákupních vozíků a pokladen

Výhody:
• Rovnoměrně namočené čisticí ubrousky
• Vhodné pro použití se širokou škálou čisticích
a dezinfekčních prostředků

Kód

• Žádné rozprašování
• Více utěrek na roli

Barva Název

větší bezpečnost práce

Velikost

Obsah balení

Odpovídající
dávkovač/produkt

7752

bílá

Systém hygienických utěrek Kimtech® Wettask™ DS

Utěrka: 15,2 cm x
30,4 cm (D x Š)

1 dávkovač + 12 rolí x
55 utěrek = 660 utěrek

–

7919

modrá

Dávkovač na roli utěrek Kimtech® Wettask™ – kbelík

Kbelík: 23,5 cm x
22 cm x 22 cm
(D x Š x V)

4 kbelíky

7757

7757

bílá

Kimtech® Wettask™ DS, středové podávání

Utěrka: 15,2 cm x
30,4 cm (D x Š)

6 naplnění x
140 utěrek = 840 utěrek

7919

O dalších použitích se informujte u svého správce účtu KCP nebo navštivte webové stránky
kcprofessional.com/uk/workplacehygiene

www.lorika.sk

Utěrky Kimtech® Wettask™
Pokyny pro vybalování a plnění

Krok 1

Krok 2
Vybalení

Přidejte dezinfekční/čisticí prostředek
a nasaďte vhodnou kruhovou vložku

Odstraňte z role obal a lepicí pásku.
Sundejte víko a vložte roli utěrek do
dávkovače.

Krok 3

Do středu role nalijte požadovaný dezinfekční/čisticí prostředek.* Do otvoru víka
vložte požadovanou kruhovou vložku.

Krok 4
Příprava na odebírání

Vraťte víko na místo a počkejte

Vytáhněte utěrky směrem nahoru ze
středu role a protáhněte je otvorem
v kruhové vložce.

Našroubujte víko zpátky na dávkovač
a zavřete vložku víka.

Krok 5

Počkejte 20 minut, aby se do role
ubrousků vsákla tekutina. Utěrky poté
budou připraveny k použití a lze je
odebírat.

Krok 6
Vizuální označení

Vizuální označení

Mezitím umístěte na víko a na přilnavý
pruh na kbelíku plastové barevné označení. Toto označení se používá k identifikaci dezinfekčního/čisticího prostředku.
Sada pro vizuální označení obsahuje pět
různých barevných proužků.

Podle potřeby vyplňte na štítku symboly
nebezpečí a přilepte jej na zadní stranu
kbelíku.

Krok 7

Krok 8
Kontrola

Použití

Když je zásobník zřetelně označen
a dezinfekční/čisticí prostředek byl
absorbován do utěrek, jsou utěrky
připraveny k použití.

Vytáhněte požadované množství utěrek.
Mezi dávkováními mějte vložku víka
zavřenou.

* Množství tekutiny, kterým je třeba naplnit dávkovač, závisí na vašich individuálních požadavcích. Doporučujeme nejprve naplnit nádobu
1,75 l dezinfekčního nebo čisticího prostředku. Poté zkontrolujte, zda jsou ubrousky prostředkem dostatečně napuštěné. V případě potřeby do
nádoby tekutinu doplňte. Ubrousky dokáží absorbovat až 5násobek vlastní hmotnosti.
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