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Nowy system suchych chusteczek 
Do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni

  Dozownik do systemu chusteczek 

Incidin®:

  Trwały, wytrzymały, wielokrotnego 
użytku, ułatwiający wyjmowanie 
chusteczek.

  Kompatybilny z produktami Ecolab, 
z palety do dezynfekcji powierzchni.

  Dostarczany wraz z wymiennym 
zamknięciem pozwalającym 
prawidłowo oznakować zawartość 
dozownika.

  Chusteczki Incidin® Premium:

  Wysokiej jakości, niskopyłowe 
o doskonałej wydajności mycia 
i niezawodności.

  Dostarczane w rolkach, jedna rolka 
zawiera 99 chusteczek o wymiarach 
20 x 38 cm i gramaturze 60 g/m2.

  Chusteczki Incidin® Basic:

  Wysokiej jakości, niskopyłowe 
o doskonałej wydajności 
i niezawodności, łatwe w użyciu.

  Dostarczane w rolkach, jedna rolka 
zawiera 99 chusteczek o wymiarach 
20 x 38 cm i gramaturze 40 g/m2.

DOSKONAŁA WYDAJNOŚĆ 
I NIEZAWODNOŚĆ

System suchych chusteczek został prze-
testowany w warunkach laboratoryjnych 
z każdym z niżej wymienionych produk-
tów, aby zagwarantować użytkownikowi 
maksymalną skuteczność dezynfekcji 
powierzchni i bezpieczeństwo stosowania.

Celem uzyskania pewności, co do sku-
teczności dezynfekcji powierzchni i wobec 
braku standardowych metod (fazy II), 
przeprowadzono specjalny test nazwany 
testem 4-pól, gdzie w warunkach symu-
lujących warunki praktyczne przeprowa-
dzono badanie kontrolujące skuteczność 
dezynfekcji powierzchni z wykorzystaniem 
nasączanych chusteczek.

Jest to dodatkowy atut dla tego roz-
wiązania i potwierdzenie skuteczności 
dezynfekcji powierzchni. Badanie zostało 
przeprowadzone dla preparatów: Incidin® 
Plus, Incidin® Pro, Incidin® Rapid, Incidin® 
Extra N.

Jedna chusteczka Incidin® Basic lub 
Incidin® Premium nawilża powierzchnię 
o wielkości około 2 m2.

Suche chusteczki są również kompatybilne 
z produktami: Incidin® Liquid Spray 
i Incidin® Foam. Są dostosowane również 
do indywidualnych procedur mycia i dezyn-
fekcji w każdej placówce.

System suchych chusteczek został opracowany, aby jeszcze bardziej ułatwić prace 
związane z dezynfekcją powierzchni.

System suchych chusteczek składa 
się z uniwersalnego dozownika oraz 
wysokiej jakości chusteczek o dwóch 
różnych gramaturach - Incidin® 
Premium i Incidin® Basic.



POWIERZCHNIE

SPOSÓB UŻYCIA

Nałóż rękawice i zdejmij 
pokrywę. Przed napełnieniem 
dozownika wyczyść i wypłukaj 
dozownik z pozostałości po 
środku dezynfekcyjnym.

W rękawicach rozpakuj 
rolkę chusteczek i wyciągnij 
pierwszą chusteczkę ze środka 
rolki.

Umieść rolkę z chusteczkami 
w dozowniku.

Napełnij dozownik wybranym 
roztworem środka do 
dezynfekcji powierzchni 
o pożądanym stężeniu lub 
napełnij środkiem gotowym 
do użycia. Do napełnienia 
dozownika z chusteczkami 
Premium należy użyć min. 
2,5 l roztworu roboczego, dla 
chusteczek Basic użyć min. 
2,2 l roztworu roboczego.

Pierwszą chusteczkę przełóż 
przez otwór w pokrywie 
i zamknij dozownik – pokrywę. 
Dozownik pozostaw na 
30 – 60 minut, aby wszystkie 
chusteczki zostały prawidłowo 
nasączone.

Nasączone chusteczki mogą 
być używane przez okres 
28 dni. Wypełnij naklejkę 
bezpieczeństwa i naklej na 
dozownik.

Przyjazny i uniwersalny
Doskonała tolerancja materiałowa

PRZYJAZNY I UNIWERSALNY

Wraz z nowym systemem suchych chu-
steczek użytkownik otrzymuje przyjazny 
i efektywny system wszechstronnego 
zastosowania z potwierdzoną skuteczno-
ścią dezynfekcji z użyciem koncentratów 
firmy Ecolab. System jest również dostoso-
wany do użycia z produktami gotowymi do 
użycia tj. niewymagającymi rozcieńczania. 
Wszystkie koncentraty mogą być używane 
w różnych stężeniach dostosowanych do 
adekwatnego spektrum bójczego. Należy 
zawsze przestrzegać informacji dotyczą-
cych zastosowania zawartych na etykiecie 
danego produktu.

DOZOWNIK WIELOKROTNEGO UŻYTKU

Napełnianie dozownika jest niezwykle 
proste przy użyciu systemu dozowania 
Ecolab: DG1 lub DG3. Dozownik można 
również napełniać ręcznie.

W celu ułatwienia pracy z produktem i aby 
uniknąć pomyłek, do opakowania chus-
teczek Incidin® Basic i Incidin® Premium 
dodawane są naklejki bezpieczeństwa 

(informacyjne), których wypełnienie elimi-
nuje możliwość złego zastosowania pro-
duktu. Należy naklejkę wypełnić podstawo-
wymi informacjami dotyczącymi preparatu, 
którym nasączone są chusteczki (nazwa 
produktu, data napełnienia itp.) i nakleić na 
dozownik.

SYSTEM KOLOROWYCH ZAMKNIĘĆ 
DLA ŁATWEGO OZNAKOWANIA 
PRZEZNACZENIA PRODUKTU

Z dozownikiem jest standardowo dostar-
czane zamknięcie w kolorze zielonym. 
Żółte, niebieskie, czerwone – można do-
kupić opcjonalnie. Za pomocą kolorowego 
systemu kodowania łatwo można odróżnić 
do czego przeznaczone są chusteczki 
oznakowane danym kolorem wieczka 
(zamknięcia).

Można również wymieniać same kolorowe 
kapsle bez ingerencji w całe zamknięcie.

Wraz z nowym systemem suchych chusteczek użytkownik otrzymuje przyjazny 
i efektywny system wszechstronnego zastosowania, kompatybilny z produktami 
Ecolab.

Naklejka bezpieczeństwa
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POWIERZCHNIE

OPIS OPAKOWANIE 
JEDNOSTKOWE

OPAKOWANIE 
HANDLOWE SYMBOL

SYSTEM SUCHYCH CHUSTECZEK
1 Dozownik do chusteczek Incidin® 1 szt. 1 szt. 10010283
2 Chusteczki Incidin® Premium 1 rolka x 99 chusteczek 6 szt. 10010279
3 Chusteczki Incidin® Basic 1 rolka x 99 chusteczek 6 szt. 10010278
4 Kolorowe zamknięcia 

do dozownika chusteczek Incidin® 
3 zamknięcia 

(żółte, czerwone, niebieskie)
6 kompl. 10015889

PRODUKTY ECOLAB DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI KOMPATYBILNE Z SYSTEMEM SUCHYCH CHUSTECZEK*

Incidin® Plus 2 l 3 szt. 3054870

Incidin® Plus 6 l 1 szt. 3054920

Incidin® Pro 2 l 3 szt. 3076660

Incidin® Pro 6 l 1 szt. 3076750

Incidin® Extra N 2 l 3 szt. 3054800

Incidin® Extra N 6 l 1 szt. 3054850

Incidin® Rapid 6 l 1 szt. 3028700

Incidin® Liquid Spray 5 l 2 szt. 3041640

Incidin® Foam 5 l 2 szt. 3013440

*  Szczegółowe informacje dotyczące produktów ECOLAB są dostępne na stronach www.ecolab.pl lub u naszych konsultantów.

1

2 lub 3

4 System suchych chusteczek Incidin® może być stosowany z produktami innych 
producentów pod warunkiem potwierdzonej kompatybilności z systemem. Zawsze 
stosuj się do wskazówek wytwórcy danego środka dezynfekcyjnego. 

ZASTOSOWANIE PRODUKTÓW ECOLAB DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI

PRODUKT SPEKTRUM DZIAŁANIA STĘŻENIE (%) CZAS DZIAŁANIA

Incidin® Plus
Incidin® Extra N

EN 13697 działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze
warunki czyste i brudne

0,5
1,0
2,0

1 h
30 min.
15 min

Incidin® Rapid EN 13697 działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze
warunki czyste i brudne
warunki czyste

warunki brudne

0,25
0,5

0,75
0,5
1,0

1 h
15 min.
5 min.

30 min.
5 min.

Incidin® Liquid Spray działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i prątkobójcze
warunki czyste i brudne

gotowy do użycia 5 min.

Incidin® Foam działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze i prątkobójcze
warunki czyste i brudne

gotowy do użycia 5 min.

Incidin® Pro działanie bakteriobójcze, drożdżobójcze
warunki czyste i brudne

0,5
1,0

30 min.
15 min.

Badania dotyczą roztworu wyciśniętego z chusteczki po upływie 4 tygodni.

WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO. ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE STOSUJ BEZPIECZNIE.

PRZED UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z ULOTKĄ I ETYKIETĄ PRODUKTU.


