REFERINȚĂ:
Nebulizare
22 iunie 2020

Geneva, Elveția

Stimate partener,
Atunci când este diluat 1:00
(inclusiv Coronavirusul uman; COVID-19).

este eficient împotriva unei game largi de virusuri

se poate aplica printr-un nebulizator corespunzător sau printr-o unitate de
ceață termică (aplicarea se face în conformitate cu instrucțiunile noastre).
Produsul poate fi utilizat pentru dezinfecția și decontaminarea multor tipuri de suprafețe dure,
pardoseli, pereți, uși și mânere de uși, mobilă și alte suprafețe inerte*.
*Nu este destinat utilizării pe metale moi, covoare sau orice țesături și mobilier moale.
În cazul în care aveți întrebări suplimentare, vă rog să nu ezitați să mă contactați la numerele/ adresa de
email indicate mai sus.
Cu stimă,
Semnătură indescifrabilă
Angel Lanchas – Key Account Manager
LANXESS Switzerland GmbH

Subsemnata Coroiu Carmen-Mihaela, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România, cu
autorizaţia nr. 14812/2005, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului original în limba engleză,
care a fost vizat de mine.

Traducător autorizat cu nr. 14812/2005

Referință: RelyonTM VirkonTM – Ceață/ ceață termică
31 martie 2020
Stimate partener,
RelyOn ™ Virkon ™ atunci când este diluat la 1: 100, este eficient împotriva unei game largi de viruși
(inclusiv Coronavirus uman; COVID-19) și poate fi utilizat printr-o mașină de aburire adecvată, sau o
unitate de ceață termică (aplicată în linie cu ghidul nostru), sau aplicat ca spray prin declanșare
manuală.
Produsul poate fi utilizat pentru dezinfectarea și decontaminarea multor tipuri de suprafețe dure,
podele, pereți, uși și mânerele ușilor, mobilier și alte suprafețe inerte *.
* Nu se utilizează pe metale moi, covoare sau orice țesături și mobilier moale.
Dacă aveți întrebări suplimentare, nu ezitați să mă contactați la numerele / e-mail-ul indicat mai sus.
Cu stimă,

Angel Lanchas – Key Account Manager
LANXESS Switzerland GmbH

Subsemnata Coroiu Carmen-Mihaela, traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România, cu
autorizaţia nr. 14812/2005, certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului original în limba
engleză, care a fost vizat de mine.
Traducător autorizat cu nr. 14812/2005

