
septDES FOAMSOAP septDES FOAMSOAP

Innovative Hygiene.

Field of application/use

Product description

septDES FOAMSOAP is being applied drip-free as a foam using XIBU

sense/touchFOAM or XIBU inoxFOAM dispenser on dry hands and spread

for 60 seconds. Then removed with water. Ideal for hygiene-relevant areas,

instead of normal soap, to prevent germ transmission to other areas.

Especially suitable for employee toilets in kitchens or public toilets in places

where many people meet and germs can become a health risk by hand

contact.

Сапун без съдържание на алкохол за почистване и хигиенно миене на

ръце, съгласно EN 1499. septDES FOAMSOAP съдържа отлични

поддържащи съставки, които не изсушават ръцете. Изисканият

аромат на грейпфрута, не съдържа алергични вещества.

Дерматологично тестван. Проверен съгласно EN 1499.

Описание на продукта

septDES FOAMSOAP не прокапва на пода, използвайки XIBU

sense/touchFOAM или XIBU inoxFOAM дозаторите, върху сухи ръце

нанасяйки го за 60 секунди. След това отмийте с вода. Идеален за

зони, свързани с хигиената, вместо използването на обикновен

сапун, с цел да се предотврати разпространението на зародиши в

други области. Особено подходящи за тоалетни за служители в

кухни или за обществени тоалетни на места, където много хора се

срещат и опасни за здравето микроби се предават чрез контант с

ръце.

Приложение/области на приложение

Non-alcoholic foam soap for cleaning and hygienic handwashing according

to EN 1499. septDES FOAMSOAP contains excellent care substances so

that the hands can not dry out. The subtle scent of grapefruit is free of

allergenic substances. Dermatologically tested. Inspected according to EN

1499.

Dosage

With each operation, a portion of foamed soap is dispensed. For hygienic

hand washing in the medical field according to EN 1499, rub a portion of

septDES FOAMSOAP in your hands for 30 seconds, then repeat the

procedure so that the exposure time is 60 seconds before washing off the

soap and drying your hands thoroughly.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 41107096036 x 600 ml

Use disinfectant safely. The usual precautionary measures when handling

chemicals must be observed. Always read the product label before use.

Keep child safe.

Storage

Keep vacuumbag closed. Store at room temperature.

Outer carton

-

Референции

Използвайте XIBU CROWN, за да идентифицирате съдържанието на

дозаторите си, за да могат клиентите Ви да видят, че сигурността

& обслужването им са Ваш приоритет.

Use XIBU CROWN to label your dispensers so your customers can see that 

you care about security & service.

References

Опаковъчен картон

-

Съхранявайте вакуумната торбичка затворена. Съхранявайте при

стайна температура.

Съхранение

При всяко ползване на дозатора се дозира порция сапун. За

хигиенично измиване на ръцете в медицинската област, съгласно EN

1499 втривайте една доза septDES FOAMSOAP върху ръцете си за 30

секунди, след това повторете процедурата така, че времето за

експониране да е 60 секунди, преди да измиете сапуна и да изсушите

добре ръцете си.

Дозиране

Арт. №  4110709603

Съдържание на опаковката

Използвайте дезинфектанта безопасно. Трябва да се спазват

обичайните предпазни мерки при работа с химикали. Преди употреба

прочетете етикета на продукта. Пазете далеч от деца.

Инструкция за безопастност

6 x 600 ml
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