
Дръжте вакумната торбичка затворена. Съхранявайте на стайна

температура.

Съхранение

При всяка упореба се дозира една порция (=0,9 мл.) разпенен сапун. За

хигиенично измиване: навлажнете ръцете с вода, втрийте в

продължение на 30 сек. една порция от пяната septDES, изплакнете с

вода и подсушете ръцете. За дезинфекция на ръцете: нанесете

върху чисти и сухи ръце една порция от пяната septDES и втрийте в

продължение на 60 сек.. Не изплаквайте ръцете, оставете ги да

изсъхнат.

Дозиране

Арт. № 4110708703

Съдържание на опаковката

Използвайте внимателно дезинфекциращото средство. Спазвайте

обичайните предпазни мерки за работа с химичното

вещество/препарат. Преди употреба прочетете продуктовата

информация. Да се съхранява далеч от деца.

Инструкция за безопастност

6 x 600 ml

Storage

Keep the vacuumBAG closed. Store at room temperature.

Outer carton

6

Референции

Използвайте XIBU CROWN за обозначаване на Вашите дозатори и

така Вашите клиенти ще видят, че за Вас сигурността и

обслужването са важни.

Use the XIBU CROWN to label your dispenser so that your customers will 

see that safety&service is an important matter of  concern to you.

References

Опаковъчен картон

6

For each use, one portion (=0.9 ml) of foamed soap is dispensed. In order to

perform a hygienic hand wash, wet hands with water and rub in one portion

of septDES FOAM in both hand for 30 seconds. Rinse and thoroughly dry

hands after. For hand disinfection apply one portion of septDES FOAM to

clean and dry hands and rub in for 60 seconds without diluting. Let hands

dry afterwards, do not rinse of.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 41107087036 x 600 ml

Use the disinfection liquid safely. When handling chemicals apply standard

safety measures. Always read product charcteristics before use. Keep away

from children.

Не съдържаща алкохол пяна за дезинфекция на ръце съгласно EN

1500 както и за почистване и измиване на ръце съгласно EN 1499.

Това позволява на потребителя почистване и дезинфекция на

ръцете според индивидуалните нужди. Пяната septDES съдържа

специални съставки, които предпазват кожата на ръцете от

изсушаване. Мекият аромат е без алергенни вещества и парабени.

Тестван съгласно EN 1500 и EN 1499.

Описание на продукта

Пяната septDES се дозира върху кожата без прокапване чрез

дозатора LUNA за сапун на пяна, XIBU sense/ touchFOAM или XIBU

inoxFOAM. Подходящ за области, в които рискът от предаване на

микроби е висок. Също така е подходящ и за области, в които

алкохолната дезинфекция на ръцете не е възможна. Подходящ за

високи хигиенни изисквания в кухни, заведения за бързо хранене,

обществени институции, места, където съществува опасност от

екзплозии, училища, санитарни области и др.

Приложение/области на приложение

Alcohol-free foam for the hand disinfection according to EN 1500 as well as

for hand cleaning and hygienic hand washing according to EN 1499. This

combination allows the user to perform hand cleaning and disinfection

depending on the individual needs. septDES FOAM contains excellent care

substances so that the hands do not dry out. The discreet scent is free of

allergens and paraben. Dermatologically tested. Tested according to EN

1500 and EN 1499.

Dosage

Field of application/use

Product description

septDES FOAM is applied directly to the skin as a foam and without dripping

by using the LUNA foamSOAP dispenser, XIBUS sense/ touchFOAM or

XIBU inoxFOAM dispenser. Ideally suited for hygiene-relevant areas where

high risks of the transmission of pathogens are present. Very well suited for

areas where an alcoholic hand disinfection is not possible or in case of

intolerances. Particularly suitable for hygiene requirements in kitchens, mass

catering (HACCP), public institutions, healing caves or explosive areas,

detoxification centers, schools and sanitary facilities.

septDES FOAM septDES FOAM

Innovative Hygiene.
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