
Popis výrobku:

Pěna bez alkoholu pro dezinfekci rukou dle EN 1500, tak i k čištění a
hygienickému umytí ruku dle EN 1499. septDES FOAM obsahuje excelentní
pečující látky, takže se ruce nemohou ysušit. Jemná vůně je bez alergenních
látek. Dermatologicky testováno. Posouzen podle EN 1499.

Jednotka balení:

6 x 600 ml č. výr. 4110709603

Hodnota pH:

neutrální

Použití | oblast použití:

septDES FOAMSOAP se nanáší na suché ruce prostrednictvím dávkovace
XIBU sense/touchFOAM nebo XIBU inoxFOAM, a to bez kapek, a 60 s roztírá.
Pak smýt vodou. Optimální pro hygienicky relevantní místa, namísto normálního
mýdla, aby se zamezilo prenosu choroboplodných zárodku na místa jiná.
Obzvlášte vhodné pro zamestnanecké toalety v kuchyních nebo verejné toalety
na místech, kde se setkává hodne lidí a mohlo by dojít k ohrožení zdraví
kontaktem rukou.

Dávkování:

Pri každém užití se nadávkuje jedna porce napeneného mýdla. K hygienickému
mytí ruku v medicínských oborech dle EN 1499, jednu porci septDES
FOAMSOAP roztírat 30 s po rukou, pak proces opakovat, až doba pusobení
bude cinit 60 s, pak mýdlo smýt a dukladne osušit ruce.

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.

Skladování:

vacuumBAG uchovávejte uzavřený. Skladujte při pokojových teplotách.
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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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