
Дръжте контейнера затворен. Съхранявайте при стайна

температура, за да запазите качествата на продукта.

Съхранение

Готов за употреба дезинфектант за ръце, който се нанася върху

чисти и сухи ръце и осигурява през цялото си време на действие

пълна хидратация. Време на действие съгласно EN 1500: 30 сек.;

съгласно EN 12791: 90 сек.; Ограничено вируцидно действие: 15 сек.;

Ротавируси: 15 сек.; Норовируси според EN 14476: 60 сек.

Дозиране

Арт. № 4120101012

Съдържание на опаковката

Запалима течност и пара. Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Може да предизвика сънливост и световъртеж. Да се пази далече от

достъп на деца. Да се съхранява далече от топлина/искри/открит

пламък/нагорещени повърхности. Да не се пуши. ПРИ КОНТАКТ С

ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко

минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и ако това е

възможно. Продължавайте да промивате. Съдът да се държи плътно

затворен. Изхвърлете съдържанието / контейнера в съответствие

с местните и национални разпоредби.

Инструкция за безопастност

20 x 150 мл

Storage

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

Outer carton

-

Референции

Hagleitner предлага чрез безконтактният дозатор XIBU

senseDISINFECT възможността за безконтактна дезинфекция на

ръцете.

Hagleitner offers the possibility of a contact-free hand disinfection with the 

contact-free XIBU senseDISINFECT dispenser.

References

Опаковъчен картон

-

Apply the ready-to-use hand disinfection 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.; Rotavirus: 15 sec.; Norovirus according to EN 14476: 60

sec.

Packaging units

Safety information

Art.-No. 412010101220 x 150 ml

Flammable liquid and vapour. Causes serious eye irritation. May cause

drowsiness or dizziness. Keep out of reach of children. Keep away from

heat/sparks/open flames/hot surfaces. — No smoking. IF IN EYES: Rinse

cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present

and easy to do. Continue rinsing. Keep container tightly closed. Dispose of

contents/container according to the local and national regulations.

Готов за употреба, алкохолен дезинфектант за ръце в практична

бутилка от 150 мл.

Описание на продукта

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

дезинфекция на ръцете в съответните области на хигиената-

здравеопазването и хранително-вкусовата промишленост. С

екстракт от вълна, поради което е особено подходящ за честа

употреба особено при чувствителна и суха кожа. Не съдържа

парфюм и оцветители. В листата на ÖGHMP и VAH.

Приложение/области на приложение

Ready-to-use alcoholic hand disinfection in a useful 150 ml bottle for the

coats of the hospital staff.

Dosage

Field of application/use

Product description

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

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

production. Implied with wool wax, therefore it’s escpecially suited for the

frequently application on particularly senstivie and dry skin. Colour- and

perfume-free. ÖGHMP and VAH listed.

septLIQUID SENSITIVE 150 ml septLIQUID SENSITIVE 150 мл

Innovative Hygiene.
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