
Descriere produs:

SETUL de voiaj de la HAGLEITNER este ideal pentru călătorii și este
indispensabil și în călătoriile cu avionul, datorită unei truse cosmetice
transparente (se pretează ca bagaj de mână). Setul de voiaj conține un
wcDISINFECT 50 ml pentru dezinfectarea colacului de toaletă, un
careMOUSSE 50 ml pentru umezirea hârtiei igienice, precum și septDES FOAM
pentru curățarea și dezinfectarea mâinilor.

Unitate de ambalare:

1 bucată Cod art. 4120102800

Folosire | Domenii de utilizare:

Ideal pentru deplasări și călătorii cu avionul.

Mărime:

I x L x A: 18 x 16 x 3 cm

Dozarea:

Aplicați wcDISINFECT pe hârtia igienică pliată o dată. Ștergeți colacul toaletei și
lăsați să se usuce. Bactericid incl. MRSA, conform fungicid HAV/ÖGHMP: conc
- 1 min. Eficient împotriva virusurilor încapsulate, inclusiv HBV/HIV/HCV/
Vaccinia/BVDV (limitat antiviral conform RKI.): conc. - 30 sec.; rotavirusuri:
conc. - 30 sec.; virusuri Papova/Polioma: conc. - 2 min.

Umeziți hârtia igienică uscată cu careMOUSSE, împăturiți o dată și folosiți-o ca
hârtie igienică umedă.

Pentru dezinfectarea se aplică o doză de septDES FOAM pe mâinile curate și
uscate și se freacă timp de 60 de secunde fără diluare. Mâinile trebuie
menținute umede pe întreaga durată de aplicare, datorită preparatului nediluat.
Pentru spălarea igienică a mâinilor, mâinile se umezesc și se freacă cu o doză
de septDES FOAM timp de 30 de secunde; apoi se șterg bine până la uscare.
Testată dermatologic. Verificat conform EN 1500 și EN 1499. Dezinfectare
igienică a mâinilor conform EN1500: 60 secunde de spălare igienică a mâinilor
conform EN 1449: 30 sec.

Denumire produs: travelKIT
Domeniu produs: IGIENĂ baie
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Recomandare produs:

Aceste produse sunt disponibile și în vacuumBAG pentru dozatoarele XIBU.

Cutie:

9 bucăți
Europalet:

630 bucăți
Unitate de vânzare:

bucată
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