
Описание на продукта:
Вируциден алкохолен дезинфекциращ гел за приложение върху кожата.
Прониква бързо в кожата. septDES GEL е особено щадящ кожата и
практичен за приложение под формата на гел. Не съдържа парфюми и
кумулиращи вещества с дълготрайно действие, които да се натрупват
в кожата и да водят до кожни раздразнения. Ограничено вируциден (вкл.
Коронавирус) съгл. EN 14476 конц. 30 сек. Вирицидна съгл. EN 14476 конц.
1 мин. Аденовирусите конц. 1 мин. Полиовируси конц. 1 мин., норовируси
(MNV) скъпоценен камък. EN14476 конц. съгласно 15 сек., хигиенна
дезинфекция на ръцете. ЛАВ / ÖGHMP / EN 1500 конц. съгласно 30 сек.,
хирургична дезинфекция на ръцете. ЛАВ / ÖGHMP / EN 12791 конц. / 90
сек., Бактерицид вкл. MRSA, фунгицид (ц албиканс). Дрождецид съгласно
ЛАВ / ÖGHMP конц. съгласно 30 сек., туберкулоцидно. EN 14348 конц. 30
сек. Не съдържа силикон, сапуни, оцветители. Не съдържа консерванти,
парабени, действа овлажняващо и успокояващо на кожата.
Дерматологично тестван.

Съдържание на опаковката:
15 x 500 мл Арт. № 4120101907

Приложение | области на приложение:
Особено подходящ за обществени места, като например обществени
тоалетни, летища, гари, търговски центрове, офиси, обществени
институции и всички здравни и здравно-обслужващи области, както и
във ветеринарната медицина.

Дозиране:
Нанесете концентрираният septDES GEL върху почистени сухи ръце и
го разнесете по ръцете, без да го разреждате с вода (обърнете
внимание на зоната между пръстите, отстрани по пръстите,
ноктите, върховете на пръстите, палците и китките). Докато трае
действието ръцете трябва да са влажни.

Инструкция за безопастност:
Преди употреба винаги четете информацията за продукта и етикета.
Съблюдавайте плана за защита на кожата.

име на продукт: septDES GEL
Продуктовата гама: Санитарна ХИГИЕНА | Дезинфекция
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Съхранение:
Съхранявайте консуматива затворен и на стайна температура.

препоръки на продукти:
Според вида на замърсяването и областта на употреба на Ваше
разположение като защита за кожата са handPROTECT PURE,
creamSOAP PURE за почистване, abrasivUNIVERSAL, abrasivCOLOR и
abrasivPOWER, handCREAM PURE за поддръжка на кожата и septDES
GEL за дезинфекция.

Евро пале:
72 картона

продажна единица:
кашон
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