
Termékleírás:

Vírus ölő hatású, alkoholtartalmú kézfertőtlenítő gél. Gyorsan felszívódik. A
septDES GEL egy olyan bőrbarát készítmény, amelynek használata gél formá-
jának köszönhetően nagyon praktikus. Parfümmentes, és nem tartalmaz olyan
kumulált, hosszan ható anyagokat, amelyek a bőrön felhalmozódnának és ezál-
tal bőrirritációt okoznának. 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 kéz-
fertőtlenítő a VAH/ÖGHMP/EN 12791 szabvány szerint, konc. 90 másodperc;
baktericid, MRSA tartalmú fungicid (C.albicans)/levurocid a VAH/ÖGHMP sze-
rint, konc. 30 másodperc; tuberkolocid az EN 14348 szabvány szerint, konc. 30
másodperc. Szilikonmentes, szappanmentes, színező anyagoktól mentes. Tar-
tósítószermentes, parabénmentes, hidratáló, nyugtató és allergiabarát. Bőrgyó-
gyászatilag bevizsgált.

Csomagolási egység:

5 x 1000 ml Cikkszám: 4110708639

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 septDES GEL gélt tiszta, száraz kézre kell alkalmazni koncentrátumként a XI-
BU XL senseFLUID adagolóval. Kenje el mindkét kezén vízzel való hígítás nél-
kül (az ujjak között és széleinél, a körömágyban, az ujjhegyeknél, a barázdák-
ban a csuklónál). Tartsa nedvesen a kezét a teljes hatóidő alatt. A javasolt ada-
golási mennyiségre vonatkozó beállítás: Beállítás 3 vagy beállítás 6.

Figyelmeztetés:

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást. Mindig tartsa szem előtt a
bőrvédő tervet.

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

Az utántöltő csomagokat szobahőmérsékleten, zárva tárolja.

Termékajánlás:

A HAGLEITNER XIBU XL senseFLUID sorozata biztosítja a keze ideális tisztítá-
sát és védelmét. A szennyezettség típusától és az alkalmazási területtől függő-
en a következő termékek állnak a rendelkezésére: handPROTECT PURE bőr-
védőként, creamSOAP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPO-
WER a tisztításhoz, handCREAM PURE a bőrápoláshoz és septDES GEL a
kézFertőtlenítéshez.

Eu raklap:

85 karton
Értékesítési egység:

karton

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

septDES GEL
Fertőtlenítő gél

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 2/2


