
Descriere produs:

Săpun spumă fără alcool pentru curățarea și spălarea igienică a mâinilor
conform EN 1499. septDES FOAMSOAP conține substanțe de îngrijire
excelente, astfel încât mâinile nu se pot usca. Aroma de grapefruit nu conține
substanțe alergene. Testat dermatologic. Certificat conform EN 1499.

Unitate de ambalare:

6 x 600 ml Cod art. 4110709603

valoare pH:

Neutru

Folosire | Domenii de utilizare:

SeptDES FOAMSOAP se aplică în picături ca spumă cu dozatorul XIBU sense/
touchFOAM sau XIBU inoxFOAM pe mâinile uscate și se freacă 60 de secunde.
Apoi se limpezește cu apă. Optim pentru zonele relevante pentru igienă, în locul
săpunului normal, pentru a preveni o transmitere a germenilor în alte zone.
Adecvat în special pentru toaletele angajaților din bucătării sau pentru toaletele
publice din locurile unde se întâlnesc mulți oameni și prin contactul manual
bacteriile se pot transmite și pot afecta sănătatea.

Dozarea:

La fiecare utilizare se va doza o porție de săpun spumant. Pentru spălarea
igienică a mâinilor în zonele medicale conform EN 1499, frecați o porție de
septDES FOAM timp de 30 de secunde în mâini, după care repetați procedura,
astfel încât timpul de acțiune să fie de 60 de secunde, înainte de a spăla
săpunul și a usca complet mâinile.

Instrucțiuni de siguranță:

Utilizați dezinfectanții cu grijă. La folosirea cu substanțele chimice trebuie
respectate măsurile de protecție uzuale. Înainte de folosire, citiți întotdeauna
eticheta produsului. Păstrați într-un loc sigur, inaccesibil copiilor.

Depozitarea:

Păstrează vacuumBAG închis. A se păstra la temperatura.

Denumire produs: septDES FOAMSOAP
Domeniu produs: IGIENĂ baie | Dezinfectare

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

IGIENĂ baie
Dezinfectare

septDES FOAMSOAP
spălare igienică a mâinilor conform EN 1499
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Recomandare produs:

Folosiți XIBU CROWN pentru a vă eticheta dispenserul, clienții să poată vedea
astfel că siguranța lor și service-ul sunt o preocupare pentru dvs.

Europalet:

85 baxuri
Unitate de vânzare:

cutie
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