
Termékleírás:

A TravelKIT a HAGLEITNER ideális útközben és átlátszó kozmetikai táskával
(hordozható poggyászhoz) még a légi utazás során is elengedhetetlen. Az uta-
zási készlet wcDISINFECT 50 ml-es WC-toalett fertőtlenítéshez, 50 ml-es care-
MOUSSE-hez a toalettpapír nedvesítésére és a kéz tisztítására és fertőtleníté-
sére szolgáló septDES FOAM.

Csomagolási egység:

1 darab Cikkszám: 4120102800

Felhasználás | Alkalmazási terület:

Ideális utazásra és légi utazásra.

Méret:

M x Sz x M: 18 x 16 x 3 cm

Adagolás:

Vigye a wcDISINFECT-et a összehajtott WC-papírra egyszerre. Ezzel töröljük át
a wc ülőkét és hagyjuk megszáradni. Baktericid, MRSA ellen is hatásos, fungi-
cid VAH/ÖGHMP szerint 1 perc hatóidővel hatásos burkos vírusok ellen is:
HBV/HIV/HCV/Vaccina/BVDV beleértve (virucid RKI szerint): 30 msp. alatt hatá-
sos, rotavírus esetén 30 msp.; papova/polyoma vírus esetén pedig 2 perc ható-
idő.

A száraz WC-papírt nedvesítsük be a careMOUSSE-szal, hajtsuk össze, és
mint nedves toalettpapírt használjuk.

A kézfertőtlenítéshez egy adag septDES FOAM-ot a tiszta, száraz kézbe, higí-
tatlanul 60 másodpercig dörzsölje be. Kezeinket az alkalmazás ideje alatt ned-
vesen kell tartani. A higiénikus kézmosáshoz a kezet vízzel be kell nedvesíteni
és egy adag septDES FOAM-ot 30 másodpercig a kézbe kell dörzsölni, ezután
le kell mosni és alaposan megszárítani. Bőrgyógyászatilag tesztelt. MSZ EN
1500 és MSZ EN 1499 szerint szakvéleményezve. Higiénikus kézi fertőtlenítés
az EN1500 szerint: 60 másodperc higiénikus kézmosás az EN 1449 szerint: 30
másodpercek.

Terméknév: travelKIT
Felhasználási területe: vizes helyiség HIGIÉNIA

FÜR DIESE PRODUKTGRUPPE IST KEIN PASSENDER HEADER VORHANDEN!

vizes helyiség HIGIÉNIA

travelKIT
Utazó készlet

HAGLEITNER HYGIENE INTERNATIONAL GMBH
Lunastraße 5 | A-5700 Zell am See
office@hagleitner.at www.hagleitner.comSeite 1/2



Termékajánlás:

A termékek vacuumBAG kiszerelésben is kaphatóak a XIBU adagolóval való
használathoz.

Karton:

9 darab
Eu raklap:

630 darab
Èrtékesítési egység:

Darab
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