
Termékleírás:

Vírusölő alkoholos kézfertőtlenítő gél bőrön történő alkalmazásra. Gyorsan fel-
szívódik. A septDES GEL egy olyan bőrbarát készítmény, amelynek használata
gél formájának köszönhetően nagyon praktikus. A septDES GEL parfümmentes,
és nem tartalmaz olyan kumulált, hosszan ható anyagokat, amelyek a bőrön fel-
halmozódnának és ezáltal bőrirritációt okoznának. Szelektív virucid hatású (bel.
Coronaviridae) az EN 14476 konc. 30 másodperc Vírusölő hatóanyag az EN
14476 szabvány szerint, konc. 1 perc; adenovírus konc. 1 perc; poliovírusok
konc. 1 perc; norovírusok (MNV) az EN 14476 szabvány sz., konc. 15 másod-
perc; higiéniai kézfertőtlenítő a VAH/ÖGHMP/EN 1500 szabvány szerint, konc.
30 másodperc; sebészeti kézfertőtlenítő a VAH/ÖGHMP/EN 12791 szabvány
szerint, konc. 90 másodperc; baktericid, MRSA tartalmú, fungicid (C.albicans)/
levurocid a VAH/ÖGHMP szerint, konc. 30 másodperc; tuberkolocid az EN
14348 szabvány szerint, konc. 30 másodperc. Szilikonmentes, szappanmentes,
színező anyagoktól mentes. Tartósítószer mentes parabénmentes, visszazsíro-
zó és bőrnyugtató hatású. Bőrgyógyászatilag tesztelt.

Csomagolási egység:

15 x 500 ml Cikkszám: 4120101907

Alkalmazás | Felhasználási terület:

Különösen alkalmas nyilvános területekhez, például mosdók, repterek, vasúti
megállók, bevásároló központok, irodák, közintézmények és minden egészség-
ügyi és egészségügyi szolgáltatási területekhez, valamint az állatgyógyászat-
ban.

Adagolás:

Vigye fel a septDES GEL-t tiszta, száraz kézre, és kenje szét a kezén (az ujjak
között, az ujjak oldalán, a köröm barázdáiban, az ujjbegyeken, a hüvelykujjon és
a csuklón is) vízzel történő hígítás nélkül. A hatóidő alatt a kezeknek nedvesnek
kell lenniük.

Figyelmeztetés:

Használat előtt olvassa el a címkén és a termékleírásban szereplő információ-
kat. Mindig tartsa szem előtt a bőrvédő tervet.

Terméknév: septDES GEL
Termék felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA |

Fertőtlenítés

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!
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Tárolás:

Az utántöltő csomagokat szobahőmérsékleten, zárva tárolja.

Termékajánlás:

A szennyezettség típusától és az alkalmazási területtől függően a következő ter-
mékek állnak a rendelkezésére: handPROTECT PURE bőrvédőként, creamSO-
AP PURE, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR, abrasivPOWER a tisztításhoz,
handCREAM PURE a bőrápoláshoz és septDES GEL a kézFertőtlenítéshez.

EU raklap:

72 karton
értékesítési egység:

karton
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