
Opis izdelka:

Brezalkoholna pena za razkuževanje rok po EN 1500 kot tudi za čiščenje in
higienično umivanje rok po EN 1499. septDES FOAM vsebuje izvrstne
negovalne snovi, tako da se roke ne morejo izsušiti. Nežen vonj po grenivki je
brez alergenih snovi. Dermatološko testirano. Preverjeno po EN 1499. brez
NTA, parabenov in silikonov, v skladu z IFRA

Vsebina:

6 x 600 ml Št. art. 4110709603

pH-vrednost:

Nevtralno

Uporaba | področja:

septDES FOAMSOAP nanesete kot peno, ki ne kaplja s pomočjo XIBU sense/
touchFOAM ali XIBU inoxFOAM podajalnika na suhe roke in 60 sekund
porazdelite. Po tem odstranite z vodo. Primerno za področja, kjer je higiena
pomembna, uporabljajte namesto običajnega mila, da bi preprečili prenos klic
na druga področja. Posebej primerno za toaletne prostore delavcev in javne
sanitarije na področjih, kjer se srečuje veliko ljudi in lahko klice povzročijo
nevarnost za zdravje.

Odmerjanje:

Pri vsakem posluževanju podajalnik odda eno enoto mila v obliki pene. Za
higienično umivanje rok na področju medicine po EN1499, eno enoto septDES
FOAMSOAP 30 sekund vtirajte v roke, po tem ponovite postopek, tako da bo
učinkovanje trajalo 60 sekund, preden se milo spere in so roke popolnoma
suhe.

Varnostna opozorila:

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Upoštevajte varnostne
ukrepe običajne pri rokovanju s kemikalijami. Pred uporabo berite označbe na
izdelku. Hranite varno pred otroki.

Skladiščenje:

vacuumBAG hranite zaprt. Skladiščite pri sobni temperaturi.
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Priporočilo:

Izkoristite XIBU CROWN za označitev vaših izdelkov, da bi vaše stranke videle,
da sta varnost & servis pomemben za vas.

Evro palete:

85 kartonov
Prodajna enota:

karton
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