
Popis produktu:

Pripravená na okamžité použitie, dezinfekcia rúk na báze alkoholu. Účinná voči
baktériám, kvasinkám, obaleným vírusom a norovírusom. Mimoriadne šetrná k po-
kožke, vhodná aj pre alergikov a s hydratačným účinkom. Bez obsahu farbív a par-
fumu. Dermatologicky testované. Bez parabénov a silikónov. Toxikologicky neš-
kodné pre deti od 3 rokov.

Jednotka balenia:

10 x 1000 ml Art.-č. 4120104026

Hodnota pH:

neutrálna

Použitie | Oblasť použitia:

Tekutina s obsahom alkoholu pre hygienickú (EN 1500) a chirurgickú (EN 12791)
dezinfekciu rúk v oblastiach kde pre je potrebné dodržiavať hygienu. S obsahom
lanolínu, ktorý je vhodný na časté ošetrovanie obzvlášť citlivej a suchej pokožky.
Bez obsahu parfumu a farbív. Uvedené v zoznamoch ÖGHMP a VAH.

Dávkovanie:

Roztok pripravený na okamžité použitie na dezinfekciu rúk vtrieť do čistých a
suchých rúk, a počas doby pôsobenia účinku je potrebné mať celú pokožku rúk
navlhčenú. Čas pôsobenia podľa normy EN 1500: 30 sek., podľa normy EN
12791: 90 sek.; čiastočne virucídny: 15 sek.; rotavírusy: 15 sek.; norovírusy podľa
normy EN 14476: 60 sek.

Bezpečnostné upozornenie:

Pri zaobchádzaní s chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.
Dezinfekčné prostriedky používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečíta-
jte označenie produktu. Udržiavajte mimo dosahu detí. Uchovávajte dobre uzat-
vorené. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia — Zákaz fajčenia.

Skladovanie:

Z dôvodu zachovania kvality skladujte uzavreté a pri izbovej teplote.

Odporúčanie produktu:

Firma Hagleitner ponúka tento produkt aj v kombinácii s bezdotykovým dávko-
vačom XIBU.

Názov produktu: septLIQUID SENSITIVE
Oblasť produktu: Hygiena sanitárnych priestorov
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