HYGIENA koupelny
Dezinfekce

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
Alkoholická dezinfekce rukou
Název výrobku:
Výrobková řada:

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
HYGIENA koupelny | Dezinfekce

Popis výrobku:
Ihned připravena k použití, alkoholická dezinfekce rukou v praktické lahvičce
150 ml.
Jednotka balení:
20 x 150 ml

č. výr. 4120101012

Hodnota pH:
neutrální

OSVĚDČENÍ

Použití | oblast použití:
Tekutina s alkoholem pro hygienickou (EN 1500) a chirurgickou (EN 12791)
dezinfekci rukou v hygienicky relevantních oblastech ve zdravotnictví a
potravinářské výrobě. S voskem z vlny, proto je zvlášť vhodný pro časté
používání pro zvlášť citlivou a suchou pokožku. Bez vůně a barviv. Označené
ÖGHMP a VAH.
Dávkování:
Dezinfekce rukou připravená ihned k použití se rozetře do čistých a suchých
dlaní a zajistit po dobu účinnosti plné zvlhčení. Expoziční doba podle EN 1500:
30 sek.; podle EN 12791: 90 sek.; omezený virucidní účinek: 15 vt.; Rota viry:
15 vt.; Noro viry dle EN 14476: 60 sek.

OSVĚDČENÍ

Bezpečnostní opatření:
Tekutina a pára jsou vznětlivé. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit
ospalost a závratě. Nesmí se dostat do rukou dětí. Chraňte před teplem/
jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Nekouřit. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Uchovávejte obal těsně uzavřený. Obsah/nádobku likvidujte v souladu s
místními a národními předpisy ohledně likvidace.
Skladování:
Nádobu udržovat uzavřenou. Z důvodů zachování kvality nutné skladovat v
suchu a při pokojové teplotě.
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HYGIENA koupelny
Dezinfekce

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

septLIQUID SENSITIVE 150 ml
Alkoholická dezinfekce rukou
Doporučení výrobku:
HAGLEITNER nabízí díky bezdotykovému dávkovači XIBU senseDISINFECT
možnost bezdotykové dezinfekce rukou.
Europaleta:

Prodejní jednotka:

85 kartonů

kartón

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at

Seite 2/2

www.hagleitner.com

