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PROFESSIONELE VLOERVERZORGINGSSYSTEMEN
CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Diesin
ZURE DESINFECTANT
Diesin maxx is een zure desinfectant voor zowel dagelijks als periodiek gebruik. 
Diesin Maxx combineert een desinfecterende werking met een exceptionele reiniging en ontkalking. 
Diesin Maxx laat na gebruik een aangenaam fris parfum na.
Toepassingsgebied: Voor de dagelijkse, en periodieke reiniging van alle oppervlakken welke bestand zijn 
tegen water en zuren. Geschikt voor gebruik in de publieke sector, ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, 
scholen, keukens, sportvoorzieningen, zwembaden, dus in het algemeen alle oppervlakken waar de 
drievoudige werking: desinfecteren, reinigen en ontkalken, van toepassing kunnen zijn.
Bactericide werking in 5 minuten, bij een normale vervuiling, volgens de normen 
EN 1276 – dosering 2% ; EN 13697 – dosering 10%.  
Gistdodende werking in 15 minuten, bij een normale vervuiling, volgens de norm 1650 – dosering 3%. 
Geschikt tegen het virus H1N1.

 Schoon - desinfecterende werking volgens de normen EN 1276, EN 1650 en EN13697.
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 - reinigt, ontkalkt en desinfecteert in één enkele beweging.

GEBRUIKSAANWIJZING
1 Raadpleeg het productlabel en de werkinstruc-

ties voor gedetailleerde gebruikersinformatie.
2 Draag geschikte beschermingsmiddelen.

3 Maak de oplossing aan in een emmer of spray. 
Verhoog de concentratie naargelang de 
vervuilingsgraad. Gebruik het product puur 
op hardnekkige vervuiling.

4  Gebruik het product samen met een rode 
microvezeldoek om kruisbesmettingen te 
verkomen.

 

5 

6  Laat het product inwerken volgens 
bovenstaande normen.

7 Naspoelen met water of met een bevochtigde 
doek.

OVERIGE INFORMATIE
Actieve ingredienten: 100 g oplossing bevat: 
2,45g Chloor alkyldimethylbenzylammonium, 
8 g melkzuur

 

 
Uitsluitend voor professioneel gebruik!

VEILIGHEIDSINFORMATIE
Gebruik het desinfectant veilig. Lees voor gebruik 
altijd eerst het veiligheidsinformatieblad en het 
productlabel. 

Voor verdere informatie en veiligheidsinstructies, 
raadpleeg het productlabel en het veiligheids-
informatieblad.

OPSLAG
Bewaar tussen -5 en 40 °C in de originele 
verpakking. 
pH (puur.): 1.8

 

PACK SIZE
2 x 5 L : 3047920
12 x 1 L: 3050100

© 2010 Ecolab, All rights reserved. Diesin maxx_112798E_EU-EN_14APR10

Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N  St. Paul, MN 55102
www.ecolab.com

Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

Diesin maxx_112798E_EU-EN_14APR10.indd   1 16.04.10   11:25

Indien het gebruikt wordt voor het manueel 
reinigen van vloeren raden wij het Ecolab 
RasanTec systeem aan.
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