
Описание на продукта:

Готов за употреба дезинфектант за ръце на алкохолна основа. Ефективен
срещу бактерии, дрожди, вируси с обвивка и норовируси. С особена кожна
поносимост, подходящ при алергии и хидратиращ. Без оцветители и без
парфюм. Дерматологично тествани. Без парабени и силикони.
Токсикологично безопасен за деца над 3 години.

Опаковъчна единица:

10 x 1000 мл Арт. № 4120104026

pH-стойност:

неутрален

Приложение | области на приложение:

Алкохолна течност за хигиенична (EN 1500) и хирургическа (EN 12791)
дезинфекция на ръце в съответните области, в които хигиената е от
съществено значение. С екстракт от ланолин, поради което е особено
подходящ за честа употреба особено при чувствителна и суха кожа. Не
съдържа парфюм и оцветители. Включен в списъците на ÖGHMP и VAH.

Дозиране:

Втрийте готовия за употреба дезинфектант за ръце върху чисти и сухи ръце
и осигурете през цялото време на действие пълно умокряне. Време на
действие по EN 1500: 30 секунди; по EN 12791: 90 секунди; ограничено
вирусоцидно действие: 15 сек.; ротавируси: 15 сек.; норовируси според EN
14476: 60 сек.

Инструкция за безопастност:

Да се спазват обичайните за работа с химикали предпазни мерки.
Използвайте дезинфекционните средства безопасно. Преди употреба
винаги четете етикета на продукта. Пазете далеч от деца. Дръжте съда
винаги платно затворен. Пазете далече от източници на възпламеняване - не
пушете.

Име на продукт: septLIQUID SENSITIVE
Продуктовата гама: Хигиена на тоалетната
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Съхранение:

Съхранявайте неотворен и на сухо при стайна температура, за да запазите
качеството на продукта.

Препоръки на продукти:

Hagleitner предлага този продукт и за употреба с безконтактен дозатор XIBU.

Продажна единица Евро пале

Брой 400 броя
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