
Popis výrobku:

Pěna bez alkoholu pro dezinfekci rukou dle EN 1500, tak i k čištění a
hygienickému umytí ruku dle EN 1499. Tato kombinace umožňuje uživateli mytí
a dezinfekci dle individuálních potřeb. septDES FOAM obsahuje skvělé pečující
látky, takže se ruce nevysuší. Jemná vůně je bez alergenních látek.
Dermatologicky testováno. Certifikováno dle EN 1500 a EN 1499.

Jednotka balení:

6 x 600 ml č. výr. 4110708703

Hodnota pH:

neutrální

Použití | oblast použití:

septDES FOAM je prostřednictvím dávkovače LUNA schaumSEIFEN, XIBU
sense/touchFOAM nebo dávkovače XIBU inoxFOAM podáván jako PĚNA k
nanesení na pokožku. Optimální pro hygienicky-relevantní oblasti, u kterých je
nebezpečí dané přenosem choroboplodných zárodků. Ideální pro oblasti, kde
není možná dezinfekce rukou za použití přípravků s obsahem alkoholu nebo
není kompatibilní. Vhodné zejména pro hygienické požadavky v kuchyních,
zařízeních společného stravování (HACCP), veřejných institucích, léčivých
jeskyních nebo v místech, na kterých panuje nebezpečí výbuchu, na klinikách
závislostí, školách a v sanitárních oblastech.

Dávkování:

Při každém použití se vydá jedna dávka (= 0,9 ml) napěněného mýdla. Pro
hygienické umytí rukou navlhčete ruce vodou, rozetřete na rukou dávku
septDES FOAM a nechte působit 30 sekund, poté umyjte a důkladně usušte
ruce. Pro dezinfekci rukou rozetřete dávku nerozředěného septDES FOAM do
čistých, suchých rukou a nechte působit 60 sekund. Poté již neomývejte, nýbrž
nechte usušit.

Bezpečnostní opatření:

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Při zacházení s chemikáliemi
je nezbytné dbát běžných ochranných opatření. Před použitím číst nejprve popis
výrobku. Ukládejte mimo dosah dětí.

Název výrobku: septDES FOAM
Výrobková řada: HYGIENA koupelny | Dezinfekce
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Skladování:

vacuumBAG uchovávejte uzavřený. Skladujte při pokojových teplotách.

Doporučení výrobku:

Použijte XIBU CROWN k označení Vašich dávkovačů, aby Vaši zákazníci viděli,
že je pro Vás důležitá bezpečnost & servis.

Europaleta:

85 kartonů
Prodejní jednotka:

kartón
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