
Popis produktu:

Penový koncentrát pre dezinfekciu rúk podľa EN 1500 ako aj pre Hygienické
umývanie rúk podľa EN 1499. Táto kombinácia umožňuje užívateľom umývanie
a dezinfekciu rúk podľa individuálnych požiadaviek. septDES FOAM obsahuje
excelentné ošetrujúce zložky, ktoré zabraňujú vysúšaniu rúk. Decentná vôňa
neobsahuje alergie vyvolávajúce zložky. Dermatologic ky testované. Preverené
podľa EN 1500 a EN 1499.

Jednotka na balenie:

6 x 600 ml Art.-č. 4110708703

pH:

neutrálne

Použitie | Oblasť použitia:

septDES FOAM sa nanáša prostredníctvom dávkovačov LUNA penový dáv-
kovač a XIBU sense/touch alebo XIBU inoxFOAM bez zbytočných kvapiek
priamo na ruky. Optimálne pre hygienu relevantné oblasti, pri ktorých vzniká rizi-
ko prenosu choroboplodných zárodkov. Ideálne pre oblasti, kde nie je možná
dezinfekcia s produktmi obsahujúcimi alkohol, alebo sa ťažko znáša. Obzvlášť
vhodné na hygienické požiadavky do kuchýň, zariadení alebo spoločné stravo-
vanie (HACCP), verejné inštitúcie, miestnosti na liečenie alebo miesta u ktorých
hrozí riziko explózie, kliniky, školy a sanitárnu oblasť.

Dávkovanie:

Pri každom použití dávkovač vydá jednu dávku (= 0,9 ml) napeneného mydla.
Na Hygienické umývanie rúk, ruky navlhčiť s vodou, jednu dávku septDES FO-
AM po dobu 30 sekúnd vtierať do pokožky rúk, následne umyť a ruky riadne
osušiť. Na dezinfekciu rúk vtierať jednu dávku nezriedenej septDES FOAM do
pokožky čistých, osušených rúk po dobu 60 sekúnd. Potom neoplachovať, ale
nechať vysušiť.

Bezpečnostné upozornenie:

Dezinfekčné prostiedky používajte bezpečne. S prácou s chemikáliami dbajte
na bežné bezpečnostné opatrenia. Pred používaním si prečítajte informácie na
etikete výrobku. Držte mimo dosahu detí.

Názov produktu: septDES FOAM
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

septDES FOAM
Dezinfekcia a čistenie rúk a tela

CERTIFIKÁT

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/2

CERTIFIKÁT



Skladovanie:

vacuumBAG náplne uchovávajte uzavreté. Z dôvodu zachovania kvality sklado-
vať pri izbovej teplote.

Odporúčanie produktu:

Využte XIBU CROWN na označenie Vašich dávkovačov, k tomu aby Vaši zá-
kazníci videli, že Vám záleží na ich bezpečnosti a servise pre nich.

Europaleta:

85 kartónov
Predajná jednotka:

kartón
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