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SANI GEL MED

POPIS Dezinfekčný prostriedok na ruky, s obsahom alkoholu, bezoplachový

CHARAKTERISTIKA Hydroalkoholický dezinfekčný prostriedok pre antisepsiu pokožky.
Odstraňuje 99,9 % baktérií, húb a vírusov v priebehu 60 sekúnd. 
Obsahuje hydratačné činidlá.
Môže sa používať v akomkoľvek prostredí: sanitárnom, inštitucionálnom, priemyselnom i 
domácom.

SPÔSOB POUŽITIA A 
DÁVKOVANIE

Prípravok dávkujte na dlaň ruky, v množstve vhodnom na roztieranie po dobu najmenej 
60 sekúnd, a pritom ho distribuujte na všetky časti ruky. Prípravok sa používa bez vody a 
nesmie byť oplachovaný.

VLASTNOSTI Vzhľad: bezfarebný číry gél
pH: 6,8 +/- 0,5
Špecifická hmotnosť [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g výrobku obsahuje: Etanol: 68,7 g. Formulačné prísady, zvláčňujúce zložky a voda v 
potrebnom množstve do 100 g.

Vyššie uvedené údaje predstavujú typické výrobné hodnoty a nepredstavujú špecifikáciu.

PRÍDAVNÉ INFORMÁCIE Dermatologicky testované. Test mikrobiologickej aktivity: EN 1500 - „Baktericídna aktivita 
pri drhnutí rúk“, EN 13624 - „Fungicídna aktivita v lekárskom prostredí“, EN 13727 - 
„Baktericídna aktivita v lekárskom prostredí“, EN 14476 - „Virucídna aktivita v

KOMPATIBILITA PRÍPRAVKU VAROVANIA: Pre vonkajšie použitie. Pri styku s očami vypláchnite veľkým množstvom vody. 
Pri požití vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť pomoc. Uchovávajte mimo dosahu detí. 
Horľavý. Udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov horenia

OPATRENIA PRE POUŽITIE A 
SKLADOVANIE

Uchovávajte ho v pôvodných obaloch. Nevystavujte ho extrémnym teplotám. Ohľadom 
podrobnejších informácií o použití a likvidácii si prečítajte bezpečnostný list.

CERTIFIKÁCIA / ZHODA Prípravok neobsahuje povrchovo aktívne látky.

CHEMICKÉ ZLOŽENIE Ohľadom podrobnejších informácií o zložkách prípravku si prečítajte bezpečnostný list.
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N CODE 1035 EAN 8054633839423
Pcs x Box 6 Volume L 0,6 Fl. Oz. 20,29
Box x Layer 20 Peso Kg 0,519 Oz. 18,31
Box x Pit 140
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