
Opis izdelka:

Za uporabo pripravljeno alkoholno sredstvo za dezinfekcijo rok in stopal v 5l
plastenki. Dermatološko testirano. brez NTA, parabenov in silikonov, Prijazno
koži in primeren za alergične bolnike.

Enota pakiranja:

5 litra Št. art. 4120101010

pH-vrednost:

Nevtralno

Uporaba | področja:

Alkoholna tekočina za higienično (EN 1500) in kirurško (EN 12791) dezinfekcijo
rok na področjih kjer je higiena pomembna, v zdravstvenih ustanovah in na
področjih priprave hrane. Z volnenim lojem je primerno za pogosto uporabo pri
posebej občutljivi in suhi koži. Brez parfumov in barvil. Vključena na seznam
ÖGHMP (Avstrijskega zavoda za higiensko mikrobiologijo in preventivo) in VAH
(Združenje za uporabno higieno). Učinkovito znotraj ene minute proti Noro
virusom. Primerno kot alkoholno sredstvo za dezinfekcijo stopal za zanesljivo
profilakso glivičnega obolenja stopal, ter za nego obremenjenih nog po športu.

Odmerjanje:

Sredstvo pripravljeno za uporabo vtirati v čiste in suhe roke, ter v času
učinkovanja poskrbeti, da je porazdelitev popolna. Čas delovanja v skladu z EN
1500: 30 sekund; V skladu z EN 12791: 90 sekund; omejeno virucidno
delovanje: 15 sek. Pri profilaksi glivičnega obolenja stopal, nanesite
nerazredčeno, še posebej med prsti in 30 sek. sušite na zraku. Učinkovitost je
potrjena s strani neodvisne ekspertize.

Varnostna opozorila:

Dezinfekcijsko sredstvo moramo uporabljati varno. Pred uporabo obvezno
preberite navodila. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Skladiščenje:

Posodo hranite zaprto. Zaradi ohranjanja kakovosti skladiščiti pri sobni
temperaturi.
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Priporočilo:

Za dezinfekcijo rok in stopal, kjer ni na razpolago podajalnikov, priporočamo
našo priročno 150 ml žepno plastenko s septLIQUID SENSITIVE.

Evro palete:

90 ročk
Prodajna enota:

ročk
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