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PROFESSIONELL KÖKSHYGIEN
HYGIENISKT. SÄKERT. EFFEKTIVT. 

Sirafan Speed
SNABBDESINFEKTION - UTAN 
EFTERSKÖLJNING
Sirafan Speed är ett snabbdesinfektionsmedel i färdig brukslösning, utan eftersköljning, 
med en bredspektral effekt på bakterier, svamp och höljeförsett virus. Den synergistiska 
effekten av av de aktiva ämnena ger en snabbverkande desinfektion av alla ytor med 
livsmedelskontakt som t.ex beredningsbord och skärmaskiner. Eftersköljning är inte 
nödvändig om behandlade ytor har torkat före kontakt med livsmedel, produkten 
dunstar snabbt och lämnar inga rester. 

Användningsområde: För ytor som kommer i kontakt med livsmedel t.ex diskar, buffé-
vagnar och köksutrustning, även handkontaktytor som dörrhandtag och strömbytare. 

 Hygieniskt –  Efterlämnar ytan skinande och utan ränder.

 Säkert –  Bredspektral desinfektion som förhindrar korskontamination och förbättrar 
livsmedelssäkerheten inom detaljhandeln och livsmedelsindustrin.  

 Effektivt –  Snabb desinfektionseffekt - utan eftersköljning. 

ANVÄNDNINGSINSTRUKTION 

INSTRUKTIONER
1 Kontrollera hygienplanen och 

produktetiketten för detaljerad 
användningsinformation.  

2 Brandfarlig produkt. Spraya inte mot 
öppen eld, glödande föremål eller mot 
heta ytor. 

3 Koppla ur all elektrisk utrustning innan 
användning.  

4 Använd skyddshandskar och 
skyddsglasögon vid användning.

5  Spraya på ytan som skall desinfi ceras. 
6 Våttorka ytan med en ren och torr trasa.
7 Låt produkten verka angiven kontakttid: 

 EN 1276, 30 sekunder 
 EN 1650, 30 sekunder  
 EN 13697, 2 minuter 
 Murine Norovirus – 10 minuter  

Låt lufttorka. Ingen eftersköljning 
behövs. 

 

 

INFORMATION
100 g vätska innehåller: 
35 g 2-propanol, 25 g 1-propanol
Använd desinfektionsmedel försiktigt. 
Läs alltid etikett och produktinforma- 
tion innan användning. 
Endast tömda och tillslutna förpack- 
ningar får kastas.  
Endast för professionell användning. 

SÄKERHET
Undvik kontakt med alla typer av 
antändningskällor. 
För ytterligare information och 
säkerhetsinstruktioner, se etikett och 
säkerhetsdatablad.

LAGRING
Lagras i tillsluten originalförpackning 
mellan -5° och 40°C.

FÖRPACKNING
6 x 750 ml flaskor med spraypistol
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