
Popis produktu:

Penový koncentrát bez obsahu alkoholu pre dezinfekciu rúk podľa EN 1500 ako
aj na Hygienické umývanie podľa EN 1499. septDES FOAM obsahuju excelent-
né ošetrujúce látky, ktorá chránia ruky pred vysychaním. Decentná vôňa neob-
sahuje alergie vyvolávajúce zložky. Dermatologicky testované. Posudné podľa
EN 1499.

Jednotka na balenie:

6 x 600 ml Art.-č. 4110709603

pH:

neutrálne

Použitie | Oblasť použitia:

septDES FOAMSOAP nanáša sa ako pena bez kvapiek s použitím dávkovača
XIBU sense/touchFOAM alebo XIBU inoxFOAM na suché ruky, potom šíri sa po
dobu 60 sekúnd. Potom opláchnuť vodou. Je ideálny pre oblasti, ktoré sú dôleži-
té z hľadiska hygieny, namiesto bežného mydla, aby sa zabránilo prenosu
mikroorganizmov do iných oblastí. Zvlášť vhodné pre zamestnancov toalety v
kuchyniach alebo verejných toaletách v miestach, kde sa stretáva veľa ľudí a
môžu byť baktériami ohrozenie zdravia kontaktom rukou.

Dávkovanie:

Pri každom použití dávkovač vydá jednu dávku napeneného mydla. Na
Hygienické umývanie rúk v lekárskej oblasti podľa EN 1499, trieť časť septDES
FOAM do rúk na 30 sekúnd, potom zopakujte postup tak, aby doba expozície
60 sekúnd pred umývaním mydla a dôkladným vysúšaním rúk.

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.

Skladovanie:

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