
Termékleírás:

Alkoholmentes szappan kézfertőtlenítéshez MSZ EN 1500 szerint, illetve higié-
nikus kézmosáshoz és tisztításhoz az MSZ EN 1499 szerint. A septDES FOAM
ápoló összetevőket tartalmaz, ezért a kezet nem szárítja. A lágy illat allergén
összetevőktől mentes. Bőrgyógyászatilag tesztelt. Ellenőrzött az EN 1499 sze-
rint. Szilikonmentes és parabénmentes. IFRA szerint.

Csomagolási egység:

6 x 600 ml Cikkszám: 4110709603

pH-érték:

semleges

Felhasználás | Alkalmazási terület:

A hab állagú septDES FOAMSOAP-ot a XIBU sense/touchFOAM vagy XIBU in-
oxFOAM adagolók segítségével cseppmentesen eloszlatjuk a bőrön. 60 másod-
percen át bedörzsöljük a száraz kézbe, majd vízzel lemossuk. Optimális higié-
nia-releváns területeken normál szappan helyett, hogy a más területekről szár-
mazó kórokozók átvitelét megakadályozzuk. Különösen alkalmas konyhák dol-
gozói WC-ibe, vagy nyilvános WC-kbe, és olyan helyekre, ahol sok ember meg-
fordul, és a kórokozók érintéssel terjedhetnek.

Adagolás:

Minden használatnál egy adag habosított szappan kerül kiadásra. Higiénikus
kézmosáshoz egészségügyi felhasználás során MSZ EN 1499 szerint egy adag
sepDES FOAMSOAP-ot 30 mp-en át dörzsöljünk el a kézben. Majd ismételjük
meg a műveletet, hogy a 60 mp-es hatóidőt betartsuk, mielőtt a szappant lemos-
suk. A folyamat végén a kezeket alaposan szárítsuk meg.

Figyelmeztetés:

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

Tárolás:

A tartóedény zárva tartandó. Szobahőmérsékleten tárolandó.

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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

septDES FOAMSOAP
higiénikus kézmosás az EN 1499 szerint
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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

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA
Fertőtlenítés

septDES FOAMSOAP
higiénikus kézmosás az EN 1499 szerint
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