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INFORMACJE O PRODUKCIE 
DESMELL
Środek dezynfekujący do usuwania zapachów i rozpuszczania tłuszczów   
     

Nr artykułu: 301

WŁAŚCIWOŚCI:

Wpisany na listę przez Federalny Urząd Ochrony Środowiska pod numerem 15480002.
DESMELL usuwa i rozkłada brzydkie zapachy wytwarzane przez tłuszcze, fekalia, odpadki 
kuchenne, kości itd.
DESMELL jest biodegradowalny, rozpuszcza tłuszcz i osady ściekowe bez użycia środków 
mechanicznych, dostarczając w zamian natychmiast przyjemny zapach. Skład chemiczny 
DESMELL’u uniemożliwia zagnieżdżanie się robactwu, muchom, insektom oraz niszczy ich 
wylęgi.
W roztworze jednoprocentowym DESMELL ma działanie dezynfekujące i biocydowe/biobójcze 
(niszczące zarazki). 

ZASTOSOWANIE:

W hotelach, kuchniach, stołówkach, rzeźniach, oczyszczalniach ścieków/osadnikach, miejskich 
zakładach użyteczności publicznej, mobilnych toaletach, pomieszczeniach piwnicznych, w całym 
przemyśle spożywczym, jak w centralach rybnych i zakładach mięsnych, schroniskach dla zwierząt i 
zakładach utylizacji padliny. 

DESMELL rozwija swoje optymalne wykorzystanie w dołach osadnikowych i gnilnych/chłonnych, 
rurach odpływowych, odtłuszczaczach, toaletach, pojazdach przewożących artykuły spożywcze, 
pojemnikach na śmieci, na składowiskach śmieci/odpadów, w pomieszczeniach dla zwierząt.

DESMELL nadaje się doskonale do czyszczenia silnie zatłuszczonych podłóg, kafelków, asfaltu i płytek.
DESMELL rozdziela tłuszcz od wody. Dzięki temu znacznie zwiększa się przepustowość odtłuszczacza!!

DOZOWANIE:

W zależności od potrzeb należy go stosować w rozcieńczeniu z zimną wodą co najmniej w proporcji 
1:100 do 1:1000. Najlepszy stopień rozcieńczenia do czyszczenia podłóg to proporcja 1:100. Nanosić 
przy pomocy spieniacza lub polewaczki/konewki.
DESMELL może być także stosowany (na zimno) w myjkach wysokociśnieniowych.
W celu uzyskania jak najbardziej ekonomicznego przyrządzania polecamy nasze urządzenie do mieszania 
Mix-Gerät. Proszę o nie pytać!

Zarządzający spółką: Heinz Macierzynski, Rejestr Handlowy Dział B nr 3457, Sąd Rejonowy w Böblingen, NIP: DE146151251 

Nasze wskazówki dotyczące techniki stosowania opierają się na podstawowych badaniach laboratoryjnych oraz na doświadczeniu z praktyki. Ze 
względu na różnorodność warunków zastosowań udzielone porady i zalecenia pozostają jednakże niewiążące.
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