
Popis produktu:

Cestovné balenie travelKIT od HAGLEITNER je ideálne na cesty a vďaka trans-
parentnej kozmetickej taške (vhodná ako príručná batožina) je nepostrádateľné
pri cestovaní lietadlom. Cestovné balenie ponúka wcDISINFECT 50 ml pre dez-
infekciu toaletnej dosky, careMOUSSE 50 ml pre navlhčenie toaletného papiera,
ako aj septDES FOAM pre čistenie a dezinfekciu rúk.

Jednotka na balenie:

1 kus Art.-č. 4120102800

Použitie | Oblasť použitia:

Ideálne pre cestovanie a leteckú dopravu.

Veľkosť:

V x Š x H: 18 x 16 x 3 cm

Dávkovanie:

wcDISINFECT naniesť na jedenkrát zložený toaletný papier. WC dosku pretrieť
a nechať oschnúť. S baktericídnym účinkom vrátane MRSA, fungicídnym podľa
VAH/ÖGHMP:konc.-1 min. Účinný proti neobaleným vírusom vrátane HBV/HIV/
HCV/Vaccinia/BVDV (s ohran. Virucídnym účinkom podľa RKI): konc.-30
sek.;rotavírusy: konc.-30 sek.; Papova-/Polyomavírusy: konc.-2 min.

Suchý toaletný papier navlhčiť s careMOUSSE, jedenkrát zložiť a použiť ako
vlhký toaletný papier.

Na dezinfekciu rúk vtierať jednu dávku nezriedenej septDES FOAM do pokožky
čistých, osušených rúk po dobu 60 sekúnd. Ruky musia zostať počas celkového
času aplikácie nezriedeným preparátom vlhké. Na Hygienické umývanie rúk na-
vlhčiť ruky s vodou, následne umývať po dobu 30 sekúnd s jednou dávkou sept-
DES FOAM, potom opláchnuť a ruky si riadne osušiť. Dermatologicky testova-
né. Preverené podľa EN 1500 a EN 1499. Hygienická dezinfekcia rúk podľa
EN1500: 60 sekúnd, Hygienické umývanie rúk podľa EN 1449: 30 sek.

Odporúčanie produktu:

Produkty sú k dispozícii aj v balení vacuumBAG pre dávkovač XIBU.

Názov produktu: travelKIT
Oblasť produktov: HYGIENA v oblasti sanity
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Kartón navyše:

9 kusov
Europaleta:

630 kusov
Predajná jednotka:

kus
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