
 

APESIN Daily 

1603 B 

Gecombineerd 

desinfectie- en reinigingsmiddel 

Samenstelling: 
Bevat 46 g/l didecyldimethylammoniumchloride. 
pH-waarde ca.12,0 

Eigenschappen / toepassingsgebieden: 
Toegelaten voor producttype 2 en 4. APESIN Daily is uitsluitend 
toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën (excl. mycobacteriën 
en bacteriesporen) op : 1 oppervlakken,apparatuur en materialen welke 
in contact kunnen komen met eet-en drinkwaren en de grondstoffen 
hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de 
boerderij. 2. Vloeren,wanden,meubilair en oppervlakken in ruimten 
bestemd voor het verblijf van mensen. 3.Voor het gebruik in ziekenhuizen 
en overige instellingen voor gezondheidszorg wordt het middel uitsluitend 
aanbevolen voor de volgende toepassingen: Oppervlakken en apparatuur 
in de keukens; toiletten en overig sanitair; couveuses; oppervlakken 
(wanden,vloeren en meubilair ) met uitzondering van de tbc-afdelingen; 
Instrumentariumm.u.v. cystoscopen en andere delicate medische 
instrumenten ( uitsluitend na gebruik en voor reiniging en sterilisatie.). 

Belangrijk: 
Volgens de biocidewetgeving behoort dit product tot de klasse A. 
Verkoop is voorbehouden aan geregistreerde verkopers. Gebruik 
voorbehouden aan erkende gebruikers en aan personen die het product 
gebruiken in het raam van het beheer van een verzorgingsinstelling,van 
een sportinrichting of van een voedingsbedrijf. 
Toxicologische groep: quaternaire ammoniumverbinding. 
Irriterend voor de huid. Gevaar voor ernstig oogletsel. Bij aanraking met 
de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig 
medisch advies inwinnen. Draag geschikte handschoenen en een 
beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht. In geval van 
inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. 
Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies / 
veiligheidskaart. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.Dit 
product bevat een stof die zeer giftig is voor waterorganismen. Mag 
uitsluitend worden gebruikt op plaatsen waar het water biologisch 
gezuiverd wordt. Dit product is bestemd voor professioneel gebruik. 
1603 B 

Toepassing / dosering: 
Dosering : 1 % Minimale inwerktijd : 5 minuten . 

Sterk verontreinigde oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen 
met een geschikt reinigingsmiddel bv.TANEX AZ 70 (C), GREASE superclean (C), 
NOWA tanin,NOWA grease – ex, SANET Pools of SANET BR 75 en vervolgens        
afspoelen met schoon water .Overtollig water verwijderen. APESIN Daily in  
koud water oplossen. Devoorgeschreven dosering kan verzekerd worden 
door gebruik vangepaste en goedgekeurde doseerapparatuur.  
De gebruiksklare oplossingaanbrengen. De minimale inwerktijd respecteren.  
Zoveel vloeistofgebruiken dat de oppervlakken gedurende de inwerkingstijd nat blijven. 
Bijzondere aandacht is geboden bij gebruik aan de randen van het 
zwembad. Het product mag niet in het zwembadwater terecht komen. 
Voor verticale oppervlakken kan ook een doseercentrale met slang en 
pistool worden gebruikt. Licht verontreinigde oppervlakken en materialen 
kunnen met dit gecombineerde reinigings-en desinfectiemiddel in een 
gang worden behandeld. 
De behandelde oppervlakken die met eet- of drinkwaren of hun 
grondstoffen in contact komen, grondig spoelen met zuiver water. 

Milieu: 
Dit product beantwoordt aan de milieubeschermingswet inzake 
reinigingsmiddelen alsook aan de normen voor biologische 
afbreekbaarheid van de grondstoffen en de productienormen die daaruit 
voortvloeien. 

Gebruik biociden veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de 
productinformatie. 

Opgelet : 
Het middel wordt onwerkzaam wanneer het in contact komt met zeep of 
synthetische wasmiddelen. Gebruik van het middel kan leiden tot selectie 
van bacteriestammen die er resistent tegen zijn. Verneveling van het 
middel is niet toegestaan. 
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