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Съхранявайте консуматива затворен и на стайна температура.

Съхранение

septDES ГЕЛ се прилага като концентрат посредством XIBU XL

senseFLUID дозатор на почистени и сухи ръце. Разнесете без да

разтваряте с вода и на двете ръце (включително между пръстите,

върховете на пръстите, ноктите, дланите, китките). Поддържа

ръцете овлажнени по време на цялото действие. Препоръчителна

настройка на дозировката: Настройка 1 или Настройка 6.

Дозиране

Арт. №  4110708639

Съдържание на опаковката

Винаги четете етикета и информацията за продукта преди

употреба. Съблюдавайте плана за защита на кожата.

Инструкция за безопастност

5 x 1000 мл

Always read the label and product information before use. Always mind the

skin protection plan.

Storage

Store refill packages closed at room temperature.

Outer carton
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Референции

XIBU XL senseFLUID линията на HAGLEITNER осигурява идеалното

почистване и защита на ръцете Ви. В зависимост от вида на

замърсяване и областта на приложение, следните продукти са на

Ваше разположение: handPROTECT за защита на ръцете,

abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER за почистване,

handCREAM за грижа за кожата.

The XIBU XL senseFLUID line by HAGLEITNER ensures ideal cleaning and 

protection of your hands. Depending on the type of contamination and the 

application area the following products are at your disposal: handPROTECT 

as a skin protect, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER for 

cleaning and handCREAM for skin care.

References

Опаковъчен картон

Dosage

septDES GEL is applied as a concentrate by the XIBU XL senseFLUID

dispenser to the cleaned, dry hands. Spread without diluting with water over

both hands (include space between fingers, edges of fingers, nail groove,

finger tips, dump, wrist). Keep hands moist during the entire effect time.

Recommended dispense volume setting: Setting 3 or Setting 6.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 41107086395 x 1000 ml

Particularly suitable for public areas such as washrooms, airports, train

stations, shopping centers, offices, public institutions and all healthcare and

health-service areas as well as in the veterinary medicine.

Вирусоциден алкохолен дезинфекциращ гел за приложение върху

кожата. Прониква бързо в кожата. septDES GEL е особено щадящ

кожата и практичен за приложение под формата на гел. septDES GEL

не съдържа парфюми и кумулиращи вещества с дълготрайно

действие, които да се натрупват в кожата и да водят до кожни

раздразнения. Вирусоциден съгласно EN 14476 конц. 1 мин.

Аденовируси конц. 1 мин. Полиовируси конц. 1 мин. Норовируси (MNV)

съгласно EN14476 конц. 15 сек. Хигиенна дезинфекция на ръце

съгласно VAH/ÖGHMP/EN 1500 конц. 30 сек. Хирургическа

дезинфекция на ръце съгласно VAH/ÖGHMP/EN 12791 конц. 90 сек.

Бактерициден вкл. MRSA, фунгициден (C.albicans)/левуроциден

съгласно VAH/ÖGHMP конц. 30 сек. Туберкулоциден съгласно EN

14348 конц. 30 сек. Не съдържа силикон, сапуни, оцветители. Не

съдържа консерванти, парабени, действа омазняващо и успокояващо

на кожата. Дерматологично тестван.

Описание на продукта

Особено подходящ за обществени места, като например

обществени тоалетни, летища, гари, търговски центрове, офиси,

обществени институции и всички здравни и здравно-обслужващи

области, както и във ветеринарната медицина.

Приложение/области на приложение

Virucidal alcoholic hand disinfection gel for application to the skin. Dries

quickly. septDES GEL is particularly skin-friendly and practical to use thanks

to its gel form. Fragrance-free and free from cumulative long-term active

agents which accumulate on the skin and can therefore lead to skin

irritations. Virucide acc. EN 14476 conc. 1 min. Adeno viruses conc. 1 min.

Polio viruses conc. 1 min. Noro viruses (MNV) acc. EN14476 conc. 15 sec.

Hygienic hand disinfection acc. VAH/ÖGHMP/EN 1500 conc. 30 sec.

Surgical hand disinfection acc. VAH/ÖGHMP/EN 12791 conc. 90 sec.

Bactericide incl. MRSA, fungicide (C.albicans)/yeasticide acc. VAH/ÖGHMP

conc. 30 sec. Tuberculocide acc. EN 14348 conc. 30 sec. Silicone-free,

soap-free, dye-free. Preservative-free, paraben-free, lipid-replenishing and

skin-soothing. Dermatologically tested.

septDES GEL

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description
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