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Informatiile de mai sus reprezinta rezultatul probelor si cercetarilor noastre. Oricum, considerand multitudinea modalitatilor de folosinta si imposibilitatea controlului 
nostru asupra conditiilor de utilizare, declinam orice responsabilitate pentru eventualele neplăceri sau daune care rezultă din utilizarea necorespunzatoare a produsului. 

  AK 118 SANIWORK S.P. 
SAPUN DE MAINI SUPERCONCENTRAT CU ACTIUNE IGIENIZANTA 

CARACTERISTICI & APLICATII 

AK 118 SANIWORK S.P. este un sapun  cosmetic 
in forma densa pentru spalarea si dezinfectarea 
mainilor ideat pentru a elimina grasimea, uleiul si 
orice tip de murdarie, actionand delicat asupra 
pielii , lasand-o moale si neteda.

Formula densa pentru un sapun de maini este 
intotdeauna recomandata acolo unde spalarea 
mainilor reprezinta o problema, fiind atat igienica cat 
si economica. Datorita concentratiei ridicate de 
principii active, AK 118 SANIWORK S.P. poate fi 
folosit in cantitati minime: cateva picaturi de produs 
sunt suficiente  pentru o spalare si o dezinfectare 
optima. 

In comparatie cu sapunurile tradizionale sub forma 
de praf sau pasta, formula AK 118 SANIWORK 
S.P. actioneaza prin emulsie si nu prin frecare, fara 
a provoca crapaturi si roseata si fara a 
prezenta problema reziduurilor care in general 
sfarsesc prin a infunda si obtura conductele. 

AK 118 SANIWORK S.P. este o versiune 
special conceputa pentru industria alimentara 
si pentru toate acele cazuri in care 
curatarea frecventa a mainilor trebuie sa 
raspunda atat la standardele de igiena cat 
si normelor de lege. Pentru a satisface 
aceste nevoi, produsul contine agenti biocizi 
prin care, cu o singura operatie, se obtine o 
curatare energica si o igienizare valida, 
asigurandu-se astfel conformitatea cu legislatia si 
planul de auto-control H.A.C.C.P.. 

MODALITATE DE FOLOSINTA 

Se toarna echivalentul unei lingurite de AK 118 
SANIWORK S.P. in palma. Se intinde bine lotiunea 
pentru a dizolva orice urma de ulei ,grasime, etc . Se 
uda mainile mai apoi pentru a emulsiona murdaria 
si se clateste.  Cand clatirea cu apa nu este posibila, 
este suficienta indepartarea produsului si a murdariei 
emulsionate  cu o carpa sau hartie. Stratul subtire 
de produs care ramane  poate fi clatit ulterior cu 
apa.  

AK 118 SANIWORK S.P. este disponibil atat in 
ambalajele clasice destinate dozatoarelor deja 
in folosinta , cat si in cutii de 12 litri (4 bidoane de 
3 litri fiecare.) cu atasat dozator practic, astfel 
incat sa se asigure igiena maxima in timp. 
Eventual, este disponibil la cerere un suport comod 
pentru fixarea in perete a ambalajului original.
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