
Termékleírás:

Vírusölő hatóanyagú, alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gél bőrön való alkalmazás-
ra. A septDES GEL kíméletes a bőrhöz, alkalmazása a gél kiszerelésnek kö-
szönhetően praktikus, emellett parfümmentes és mentes az olyan kumulálódó
hosszú idejű hatóanyagoktól, amelyek felhalmozódnak a bőrön, és ezzel bőrirri-
tációt okoznak. Vírusölő hatóanyag az EN 14476 szabvány szerint, konc. 1
perc; adenovírus konc. 1 perc; poliovírusok konc. 1 perc; norovírusok (MNV) az
EN 14476 szabvány sz., konc. 15 másodperc; higiéniai kézfertőtlenítő a VAH/
ÖGHMP/EN 1500 szabvány szerint, konc. 30 másodperc; sebészeti kézfertőtle-
nítő a VAH/ÖGHMP/EN 12791 szabvány szerint, konc. 90 másodperc; bakteri-
cid, MRSA tartalmú, fungicid (C.albicans)/levurocid a VAH/ÖGHMP szerint,
konc. 30 másodperc; tuberkolocid az EN 14348 szabvány szerint, konc. 30 má-
sodperc. Szilikonmentes, szappanmentes, színező anyagoktól mentes. Tartósí-
tószer mentes parabénmentes, visszazsírozó és bőrnyugtató hatású. Bőrgyó-
gyászatilag tesztelt.

Csomagolási egység:

10 x 215 ml Cikkszám: 4110708636

pH-érték:

semleges

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Különösen alkalmas nyilvános területekhez, például mosdók, repterek, vasúti
megállók, bevásároló központok, irodák, közintézmények és minden egészség-
ügyi és egészségügyi szolgáltatási területekhez, valamint az állatgyógyászat-
ban.

Adagolás:

A LUNA 2.0 showerMAID adagolóval együtt rendkívüli módon gazdaságos fel-
használású. A septDES GEL gélt tiszta, száraz kézre kell alkalmazni koncentrá-
tumként a LUNA 2.0 showerMAID adagolóval (3 x push). Kenje el mindkét ke-
zén vízzel való hígítás nélkül (az ujjak között és széleinél, a körömágyban, az
ujjhegyeknél, a barázdákban a csuklónál). A hatóidő alatt a kezeknek nedves-
nek kell lenniük.

Terméknév: septDES GEL
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő információ-
kat.

Tárolás:

Tárolja lezárva, szobahőmérsékleten.

EU raklap:

128 karton
Értékesítési egység:

karton
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