HYGIENA v oblasti sanity
Dezinfekcia

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septLIQUID SENSITIVE 5 l
Dezinfekcia s obsahom alkoholu na ruky a nohy
septLIQUID SENSITIVE 5 l
HYGIENA v oblasti sanity | Dezinfekcia

Názov produktu:
Oblasť produktov:
Popis produktu:

Pripravený na okamžité použitie s obsahom alkoholu na dezinfekciu rúk a nôh v
5 litrových kanistroch.
Jednotka na balenie:
5 litra

Art.-č. 4120101010

pH:
neutrálne

CERTIFIKÁT

CERTIFIKÁT

Použitie | Oblasť použitia:
Kvapalina s obsahom alkoholu pre hygienickú (EN 1500) a chirurgickú (EN
12791) dezinfekciu rúk v relevantných oblastiach hygieny v zdravotníctve a v
oblasti spracovania potravín. S obsahom lanolínu, ktorý je vhodný pre citlivú a
suchú pokožku rúk, ktorá môže vzniknúť pri častom aplikovaní prepáratov. Bez
parfumu a farbív. ÖGHMP a VAH zalistované. Účinný počas jednej minúty proti
norovírusom. Optimálne vhodný tiež na dezinfekciu nôh s obsahom alkoholu na
spoľahlivé zamedzenie výskytu plesní a ošetrovanie chodidiel po športových výkonoch.
Dávkovanie:
Dezinfekčný roztok pripravený na okamžité použitie vtrieť do čistých a suchých
rúk a počas doby účinkovania dbať nato, aby boli ruky vlhké. Čas pôsobenia
podľa EN 1500: 30 sek., podľa EN 12791: 90 sek.; čiastočne virucídny: 15 sek.
Na použitie pri zamedzení plesní chodidiel, nezriedený, vtrieť predovšetkým
medzi prsty a nechať približne 30 sek. vyschnúť na boso. Testy o účinnosti na
zamedzenie plesní chodidiel sú potvrdené nezávislými inštitúciami.
Bezpečnostné upozornenie:
Dezinfekčné prostiedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy preèítajte
informácie na etikete. Držte mimo možných horľavých zdrojov - prosím nefajčiť.
Skladovanie:
Nádoby skladujte uzatvorené. Skladujte pri izbovej teplote.
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Odporúčanie produktu:
Na dezinfekciu rúk a nôh, kde nie je k dispozícii žiadny dávkovací systém, doporučujeme našu praktickú 150 ml flaštičku do plášťa so septLIQUID SENSITIVE.
Europaleta:

Predajná jednotka:

90 kanistrov

Kanister
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