
Popis produktu:

Dezinfekcia na ruky s obsahom alkoholu, pripravená na okamžité použitie v
praktickej 150 ml flaštičke do plášťa.

Jednotka na balenie:

20 x 150 ml Art.-č. 4120101012

pH:

neutrálne

Použitie | Oblasť použitia:

Tekutina s obsahom alkoholu pre hygienickú (EN 1500) a chirurgickú (EN
12791) dezinfekciu rúk v oblastiach kde pre je potrebné dodržiavať hygienu
predovšetkým v zdravotníctvre a príprave jedál. S obsahom lanolínu, ktorý je
vhodný na ošetrenie obzvlášť citlivej a suchej pokožky. Bez parfumu a farbív.
ÖGHMP a VAH zalistované.

Dávkovanie:

Roztok pripravený na okamžité použitie na dezinfekciu rúk vtrieť do čistých a
suchých rúk, a počas doby pôsobenia účinku je potrebné mať celú pokožku rúk
navlhčenú. Čas pôsobenia podľa EN 1500: 30 sek., podľa EN 12791: 90 sek.;
čiastočne virucídny: 15 sek.; rotavírusy: 15 sek.; norovírusy podľa EN 14476: 60
sek.

Bezpečnostné upozornenie:

Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje ťažké dráždenie očí. Môže spôsobiť ospa-
losť alebo závraty. Uchovávajte pred deťmi. Uchovávajte mimo dosahu tepla,
horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Zákaz faj-
čenia. PRI KONTAKTE S OČAMI: Niekoľko minút s dostatočným množstvom
vody vyplachovať. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte
ich. Ďalej následne vyplachovať. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Použité
balenia a nádoby odstraňujte podľa lokálnych a národných predpisov.

Skladovanie:

Nádoby skladujte uzatvorené. Skladujte pri izbovej teplote.
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Odporúčanie produktu:

HAGLEITNER ponúka s bezdotykovým dávkovačom XIBU senseDISINFECT
možnosť bezdotykovej dezinfekcii rúk.

Europaleta:

85 kartónov
Predajná jednotka:

kartón
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