
Termékleírás:

Az hab EN 1500 szerinti kézfertőtlenítésre és MSZ EN 1499 szerinti higiénikus
kézmosáshoz tanúsítva. Ez a kombináció lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy tisztítsa és fertőtlenítse kezét az egyéni igényeiknek megfelelően. A sept-
DES FOAM kiváló ápoló összetevőket tartalmaz, így a kezei nem száríthatók. A
decens illat nem tartalmaz allergén anyagot. Bőrgyógyászatilag tesztelt. MSZ
EN 1500 és MSZ EN 1499 szerint szakvéleményezve. IFRA szerint.

Csomagolási egység:

6 x 600 ml Cikkszám: 4110708703

pH-érték:

semleges

Felhasználás | Alkalmazási terület:

A septDES FOAM cseppmentes habbá válik és a LUNA habszappan adagoló-
val, XIBU sense/touchFOAM vagy XIBU inoxFOAM adagolóval kell a bőrre fel-
vinni. Optimális minden olyan területre, ahol fennál a baktériumok terjedésének
a veszélye. Ideális olyan területre, ahol alkoholos kézFertőtlenítésre nincs mód
vagy nem összeegyeztethető. Különösen alkalmas a konyhai higiénia követel-
mények és közellátási intézmények (HACCP), nyilvános épületek, gyógybarlan-
gok vagy helyekre, ahol robbanásveszély áll fenn, ill. függőségeket kezelő klini-
kák, iskolák és szaniter területekre.

Adagolás:

Minden működtetés során egy porció (=0,9 ml) habszappan kerül kiadásra. Higi-
énikus kézmosáshoz, egy adag septDES FOAM-ot 30 másodpercig kell nedves
kézbe dörzsölni, utána lemosni és alaposan megszárítani. A kézFertőtlenítés-
hez egy adag septDES FOAM-ot a tiszta, száraz kézbe, higítatlanul 60 másod-
percig dörzsölje be. Utána ne mossa le, hanem hagyja megszáradni.

Figyelmeztetés:

A fertőtlenítőszert használja biztonságosan. Vegyszerek alkalmazásakor a szo-
kásos óvintézkedéseket be kell tartani. Felhasználás előtt olvassa el a termék-
nevezést. Gyermekektől távol tartandó.

Terméknév: septDES FOAM
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA | Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Tárolás:

A vacuumBAG-et zárva tartsa. Szobahőmérsékleten tárolandó.

Termékajánlás:

A XIBU CROWN-t használja az adagoló megjelölésére, hogy a vevő lássa, hogy
a biztonság & szerviz fontos szempont az Ön számára.

Eu raklap:

85 karton
Értékesítési egység:

karton
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