
Opis izdelka:

Pripravljeno za uporabo, alkoholno sredstvo za razkuževanje rok v priročni 150
ml žepni plastenki. Dermatološko testirano. brez NTA, parabenov in silikonov,
Prijazno koži in primeren za alergične bolnike.

Enota pakiranja:

20 x 150 ml Št. art. 4120101012

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).

Odmerjanje:

Za uporabo pripravljeno sredstvo za razkuževanje rok 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.; Rota virusi: 15 sek.; Noro- virusi po EN 14476: 60
sekund

Varnostna opozorila:

Vnetljiva tekočina in hlapi. Povzroča hude poškodbe oči. Lahko povzroči
zaspanost in omotico. Hraniti izven dosega otrok. Hraniti ločeno od vročine/
isker/odprtega ognja/vročih površin. Ne kaditi. PRI STIKU Z OČMI: Previdno
izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko
storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Hraniti v tesno zaprti posodi. Vsebino/
posodo odstranite v skladu z lokalnimi in nacionalnimi predpisi.

Skladiščenje:

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

HAGLEITNER ponuja z brezdotičnim XIBU senseDISINFECT podajalnikom
možnost brezdotičnega razkuževanja rok.

Evro palete:

85 kartonov
Prodajna enota:

karton
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