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Течен производ за 
дезинфекција



НЕКОЛКУ ЧЕКОРИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА СО КОРИСТЕЊЕ НА 
E-SPRAY- СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

Лична заштитна опрема • Избегнувајте контакт со очите, кожата и вдишување додека го употребувате E-SPRAY уредот.

Локација • Просторот треба да биде добро проветрен за време на нанесувањето.

Околина • Да не се прскат луѓе или случајни минувачи.

• Осигурајте се дека прскањето е секогаш подалеку од зоната на дишење.
• Не надминувајте растојание од 60цм. помеѓу млазницата за прскање и површината.Растојание

• Додека трае третманот со E-SPRAY уредот, изложеноста на  вработени и клиенти  треба
да биде мимално.Безбеден простор

• Откако ќе заврши третманот со E-SPRY уредот, доволни се 15 мин. За повторно да се
вратите во третираната просторја.Времетраење

Заштитна маска •Задолжително да се носи заштитна маска при употреба на E-SPRAY уредот.

ECOLAB
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ПРЕД УПОТРЕБА
Исчистете ги видливо 

извалканите области.

СУВО И ЧИСТО
Избришете ј а 
површината,  
оставете да се 
исуши и 
продолжете со 
стандардните 
процедури за 
чистење.

ДЕЗИНФЕКЦИЈА
Нанесете средство за дезинфекција преку 
уредот  (растојание од 40-60 см) на сите 
тврди површини. Обезбедете доволно 
покритие за да овозможите специфично 
време за контакт за дезинфекција. Оставете 
барем 15-минути време на испразнување на 
просторијата пред повторно да влезете, за да 
дозволите да делува средството.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
Оставете средството за  
дезинфекција да 
делува на површината. 
Следете го времето за 
контакт според 
етикетата на 
производот.
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Пoстапка за дезинфекција со E-SPRAY уредот
КОРИСТЕТЕ ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН СПРЕЈ ЗА NON-FOOD КОНТАКТНИ 
ПОВРШИНИ  
• Следете ги безбедносните совети за употреба на E-SPRAY уредот за чистење со средства за дезинфекција
• Наполнете го резервоарот на уредот со разредено средство за дезинфекција.

t• Следете го упатството на етикетата за употреба при нанесување, за да обезбедите површинско навлажнување,
време на контакт и компатибилност.

• Проверете дали сте ги исклучиле сите електронски уреди пред употреба.

ПРИПРЕМА RTU

Диспанзерот Ecolab 
Penguin наполнете го 
со средство за 
дезинфекција.
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ПРИПРЕМА ESS

Поставете го уредот на 
најголема можна 
големина на капка. 
Поврзете го резервоарот 
со главната единица. 
Поврзете го уредот со 
батеријата. Вклучете ја 
електростатската 
функција
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Пoстапка за дезинфекција со E-SPRAY уредот 
КОРИСТЕТЕ ЕЛЕКТРОСТАТИЧЕН СПРЕЈ ЗА ON-FOOD КОНТАКТНИ ПОВРШИНИ  
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ПРЕД УПОТРЕБА
Исчистете ги видливо 

извалканите области.

ИСПЛАКНЕТЕ И 
ИЗБРИШЕТЕ

Исплакнете и 
избришете  ја 
површината, оставете 
да се исуши и 
продолжете со 
стандардните 
процедури за 
чистење.

Нанесете средство за дезинфекција преку 
уредот  (растојание од 40-60 см) на сите 
тврди површини. Обезбедете доволно 
покритие за да овозможите специфично 
време за контакт за дезинфекција. Оставете 
барем 15-минути време на испразнување на 
просторијата пред повторно да влезете, за да 
дозволите да делува средството.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ
Оставете средството за  
дезинфекција да 
делува на површината. 
Следете го времето за 
контакт според 
етикетата на 
производот.

ПРИПРЕМА RTU

Диспанзерот Ecolab 
Penguin наполнете го 
со средство за 
дезинфекција.

ПРИПРЕМА ESS

Поставете го уредот на 
најголема можна 
големина на капка. 
Поврзете го резервоарот 
со главната единица. 
Поврзете го уредот со 
батеријата. Вклучете ја 
електростатската 
функција

• Следете ги безбедносните совети за употреба на E-SPRAY уредот за чистење со средства за дезинфекција
• Наполнете го резервоарот на уредот со разредено средство за дезинфекција.
• tСледете го упатството на етикетата за употреба при нанесување, за да обезбедите површинско навлажнување,

време на контакт и компатибилност.
• Проверете дали сте ги исклучиле сите електронски уреди пред употреба.



Примери  за дезинфекција со E-SPRAY уредот*

• Ресторан од 100 до 200м2 за дезинфекција со уредот 3 пати на ден потребно е 5-6 литри разреден раствор на ден.
 Ова претставува 50 до 60 ml средство за дезинфекција од Ecolab на ден.

.

• Канцеларија од 50 до 100 м²  за дезинфекција со уредот 3 пати на ден потребно е 2,5 до 5 литри разреден раствор на ден. .
 Ова претставува 25 до 50 ml средство за дезинфекција од Ecolab на ден.

• Рецепција / лоби за дезинфекција со уредот 2 пати на ден потребно е1200 ml разреден раствор на ден.

 Ова претставува 12 ml средство за дезинфекција од Ecolab на ден

• Јавните тоалети за дезинфекција со уредот на секои 2 часа во текот на денот потребно е 1,5 литри разреден раствор.
 Ова претставува 15 ml средство за дезинфекција од Ecolab на ден.

*The quantities and dilution rates mentioned are for reference only. The exact dosage

of Ecolab disinfectant must be set locally with the support of your Ecolab representative.
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