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Product description

Innovative Hygiene.

septLIQUID SENSITIVE 5 lt. septLIQUID SENSITIVE 5 л.

Ph-value

pH-стойност

Field of application/use

Alcoholic liquid for the hygienic (EN 1500) and surgical (EN 12791) hand

disinfection in hygienic-relevant areas such as health care and food

processing. Implied with wool wax, therefore it’s especially suited in hygiene

sluices for the frequently application on particularly sensitive and dry skin.

Colour- and perfume-free. ÖGHMP and VAH listed. Effective within 1

minute against noro viruses. Optimal suited for the alcholic disinfection of

foot for preventing athlete's foot and for the care of claimed feet after sport.

Готов за употреба, алкохолна дезинфекция на ръцете и ходилата в 5

литрова туба.

Описание на продукта

Алкохолна течност за хигиенична (EN 1500) и хирургична (EN 12791)

дезинфекция на ръцете в съответните области на здравеопазването

и хранително-вкусовата промишленост. С екстракт от вълна,

подходящ за всекидневна употреба в областите на хигиената,

подходящ за чувствителна и суха кожа. Не съдържа парфюм и

оцветители. Включен в листата на ÖGHMP и VAH. Срещу норовируси

действа в рамките на една минута. Изключително подходящ за

алкохолна дезинфекция на ходилата, за профилактика срещу гъбички

по краката и за грижи на ходилата след спорт.

Приложение/области на приложение

Ready-to-use alcoholic hand and feet disinfection in 5 liter canisters.

Dosage

Apply the ready-to-use hand disinfectant solution on clean and dry hands

and ensure full moistening throughout the whole residence time.Residence

time according to EN 1500: 30 sec.; according to EN 12791: 90 sec.; limited

virucidal: 15 sec. Used for preventing athlete's foot undeluted, apply in

particular in between the foot toes and let it air dry for 30 sec. Evidence of

efficacy to prevent athelete's foot confirmed by an independent expert

opinion.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 41201010105 Liter

Apply the disinfectant safely. Always read the label and product information

before use. Keep away from fire - don't smoke.

Storage

Keep container closed. For quality reasons, store at room temperature.

Europallet

90 pieces

Референции

За дезинфекция на ръцете и ходилата, на местата където няма на

разположение система от дозатори, ние препоръчваме нашата

практична бутилка с septLIQUID SENSITIVE.

For the desinfection of hands and foot, where no dispenser is available, we 

recommend our useful 150 ml cloak bottle with septLIQUID SENSITIVE.

References

Евро пале

90 броя

Съдът да се държи затворен. Съхранявайте при стайна 

температура, за да се запази качеството на продукта.

Съхранение

Готов за употреба дезинфекциращ разтвор, нанася се чрез втриване

върху чисти и сухи ръце, да се внимава през времето на действие

ръцете да бъдат добре навлажнени. Време на действие според EN

1500: 30 сек..; според EN 12791: 90 сек.; вируцидно ограничение: 15 сек.

При употреба срещу гъбички по краката се използва неразреден,

нанася се внимателно между пръстите на краката, оставя се за около

30 сек. да изсъхне на въздух. Независима експертиза потвърждава

ефективността срещу гъбички по краката.

Дозиране

Арт. №  4120101010

Съдържание на опаковката

Използвайте дезинфектанта внимателно. Винаги четете етикета и

продуктовата информация преди употреба. Да се съхранява далече

от източници на запалване. Да не се пуши.

Инструкция за безопастност

5 литра
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