
Popis výrobku:

Dezinfekce rukou a nohou připravená k okamžitému použití na bázi alkoholu v 5
litrových kanystrech.

Jednotka balení:

5 litru č. výr. 4120101010

Hodnota pH:

neutrální

Použití | oblast použití:

Tekutina na bázi alkoholu pro hygienickou (EN 1500) a chirurgickou (EN 12791)
dezinfekci rukou v hygienicky relevantních oblastech zdravotnictví a zpracování
potravin. S voskem z vlny, takže vhodný pro časté použití pro zvlášť citlivou a
suchou pokožku. Bez vůně a barviv. Označené ÖGHMP a VAH. Během minuty
účinný proti noro virům. Ideálně vhodný jako dezinfekce nohou na bázi alkoholu
ke spolehlivé prevenci proti mykoze na nohách a k péči o namáhané nohy po
sportu.

Dávkování:

Připravený dezinfekční roztok rozetřít do čistých a suchých rukou a po celou
dobu účinnosti zajistit úplné navlhčení. Expoziční doba podle EN 1500: 30 sek.;
podle EN 12791: 90 sek.; omezený virucidní účinek: 15 vt. Pro použití k
prevenci proti mykóze nohou použít neředěný, zejména nanést mezi prsty na
nohách a nechat na vzduchu 30 vt. zaschnout. Účinnost proti mykóze nohou je
potvrzena nezávislým znaleckým posudkem.

Bezpečnostní opatření:

Používejte tento dezinfekční prostředek bezpečně. Před použitím přečíst
označení a informaci o výrobku. Uchovávejte mimo zdroje vznícení - zákaz
kouření.

Skladování:

Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodů zachování kvality nutné skladovat v
suchu a při pokojové teplotě.
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Doporučení výrobku:

Pro dezinfekci rukou a nohou, kde není v místě žádný dávkovací systém,
doporučujeme naše praktické lahvičky 150 ml s septLIQUID SENSITIVE.

Europaleta:

90 kanystrů
Prodejní jednotka:

kanystr
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