
Opis izdelka:

Viruciden alkoholni gel za razkuževanje rok, za uporabo na koži. Vpija hitro. Gel
septDES je nadvse koži prijazen, saj je kot gel praktičen za uporabo. Gel
septDES ne vsebuje arom ter nanosov aktivnih snovi z dolgotrajnim delovanjem,
ki povzročajo draženje kože. Viruciden v skladu s EN 14476 konc. 1 min.
Adenovirusi konc. 1 min. Poliovirusi konc. 1 min. Norovirusi (MNV) v skladu s
EN S14476 konc. 15 sek. Higienična dezinfekcija rok v skladu s VAH/ÖGHMP/
EN 1500 konc. 30 sek. Kirurška dezinfekcija rok v skladu s VAH/ÖGHMP/EN
12791 konc. 90 sek. Baktericiden vklj. MRSA, fungiciden (C.albicans)/
levurociden v skladu s VAH/ÖGHMP konc. 30 sek. Tuberkulociden v skladu s
EN 14348 konc. 30 sek. Brez silikona, brez mila, brez barvila. Brez
konzervansov, brez parabenov, namasti in umiri kožo. Dermatološko testiran.

Enota pakiranja:

5 x 1000 ml Št. art. 4110708639

Uporaba | področja:

Posebej primerno za javna področja kot na pr. umivalnice, letališča, železniške
postaje, nakupovalna središča, pisarne, javne ustanove in vsa področja
zdravstva in nege kot tudi veterinarstva.

Odmerjanje:

S pomočjo podajalnika XIBU XL senseFLUID nanesite koncentriran septDES
GEL na očiščene, suhe roke in nerazredčeno porazdelitev po rokah (dele med
prsti, stranske robove prstov, nohte, konice prstov, palce, vključite tudi
zapestje). Med učinkovanjem morajo roke biti vlažne. Priporočena nastavitev na
podajalniku za količino doziranja: Nastavljalo 3 ali nastavljalo 6.

Varnostna opozorila:

Pred uporabo obvezno preberite navodila. Upoštevajte glavni načrt zaščite.

Skladiščenje:

Polnilo hranite zaprto pri sobni temperaturi.

Naziv izdelka: septDES GEL
Področje uporabe izdelka: sanitarnaHIGIENA | Razkuževanje
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Priporočilo:

Linija XIBU XL senseFLUID podjetja HAGLEITNER zagotavlja optimalno
čiščenje in ščiti vaše roke. Glede na stopnjo onesnaženosti in področje uporabe
vam je za zaščito kože na voljo handPROTECT PURE, za čiščenje creamSOAP
PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR in abrasivPOWER, za nego kože
handCREAM PURE in za razkuževanje septDES GEL.

Evro paleta:

85 kartonov
Prodajna enota:

karton
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