Innovative Hygiene.

septLIQUID SENSITIVE

septLIQUID SENSITIVE

Product description
Prepared, alcoholic hand desinfection. Effective against bacteria, yeasts,
enveloped viruses and noroviruses. Particularly skin-tolerant and lipid
balancing. Coloring- and perfume-free.

Описание на продукта
Готов за употреба дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
Ефективен срещу бактери, дрожди, вируси и нововируси. Особенно
толерантен към кожата с овлажняващ ефект. Без цвят и мирис.

Field of application/use
Alcoholic liquid for the hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand
disinfection in hygienic-relevant areas such as health care and meal
production. Implied with wool wax, therefore it’s escpecially suited for the
frequently application on particularly senstivie and dry skin. Colour- and
perfume-free. ÖGHMP and VAH listed.

Приложение/области на приложение
Алкохолна течност за хигиенична (EN 1500) и хирургична (EN 12791)
дезинфекция на ръцете в съответните области на хигиенатаздравеопазването и хранително-вкусовата промишленост. С
екстракт от вълна, поради което е особено подходящ за честа
употреба особено при чувствителна и суха кожа. Не съдържа
парфюм и оцветители. В листата на ÖGHMP и VAH.

Dosage
Apply the ready-to-use hand disinfection on clean and dry hands and ensure
full moistening throughout the whole residence time.Residence time
according to EN 1500: 30 sec.; according to EN 12791: 90 sec.; limited
virucidal: 15 sec.; Rotavirus: 15 sec.; Norovirus according to EN 14476: 60
sec.

Дозиране
Готов за употреба дезинфектант за ръце, който се нанася върху
чисти и сухи ръце и осигурява през цялото си време на действие
пълна хидратация. Време на действие съгласно EN 1500: 30 сек.;
съгласно EN 12791: 90 сек.; Ограничено вируцидно действие: 15 сек.;
Ротавируси: 15 сек.; Норовируси според EN 14476: 60 сек.

Packaging units
6 x 700 ml

Съдържание на опаковката
6 x 700 мл

Art.-No. 4110705804

Арт № 4110705804

Safety information
Apply the disinfectant safely. Always read the label and product information
before use. Keep away from fire - don't smoke.

Инструкция за безопастност
Използвайте дезинфектанта внимателно. Винаги четете етикета
и продуктовата информация преди употреба. Да се съхранява далече
от източници на запалване. Да не се пуши.

Storage
Keep container closed. For quality reasons, store at room temperature.

Съхранение
Съдът да се държи затворен. Съхранявайте при
температура, за да се запази качеството на продукта.

References
With the dermaPROTECT System Hagleitner offers an innovative solution
for all kinds of working areas. Consisting of handPROTECT and
handCREAM dispenser.

Референции
С dermaPROTEC системата, HAGLEITNER иновативни решения за
всякакъв тип работни овърхности. Състои се от дозатори
handPROTECT и handCREAM.
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