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1036

SANI GEL MED

POPIS Dezinfekční prostředek na ruce, s obsahem alkoholu, bezoplachový

CHARAKTERISTIKA Hydroalkoholický dezinfekční prostředek pro antisepsi pokožky.
Odstraňuje 99,9 % bakterií, hub a virů v průběhu 60 sekund. 
Obsahuje hydratační činidla.
Může se používat v jakémkoli prostředí: sanitárním, institucionálním, průmyslovém i 
domácím.

ZPŮSOB POUŽITÍ A 
DÁVKOVÁNÍ

Přípravek dávkujte na dlaň ruky, v množství vhodném pro roztírání po dobu nejméně 60 
sekund, a přitom jej distribuujte na všechny části ruky. Přípravek se používá bez vody a 
nesmí být oplachován.

VLASTNOSTI Vzhled: bezbarvý čirý gel
pH: 6,8 +/- 0,5
Specifická hmotnost [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100g výrobku obsahuje: Etanol: 68,7 g. Formulační přísady, zvláčňující složky a voda v 
potřebném množství do 100 g.

Výše uvedené údaje představují typické výrobní hodnoty a nepředstavují specifikaci.

PŘÍDAVNÉ INFORMACE Dermatologicky testováno. Test mikrobiologické aktivity: EN 1500 - „Baktericidní aktivita 
při drhnutí rukou“, EN 13624 - „Fungicidní aktivita v lékařském prostředí“, EN 13727 - 
„Baktericidní aktivita v lékařském prostředí“, EN 14476 - „Virucidní aktivita

KOMPATIBILITA PŘÍPRAVKU VAROVÁNÍ: Pro vnější použití. Při styku s očima vypláchněte velkým množstvím vody. 
Při požití vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí. Hořlavý. Udržujte v 
dostatečné vzdálenosti od zdrojů hoření

OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ A 
SKLADOVÁNÍ

Uchovávejte jej v původních obalech. Nevystavujte jej extrémním teplotám. Ohledně 
podrobnějších informací o použití a likvidaci si přečtěte bezpečnostní list.

CERTIFIKACE / SHODA Přípravek neobsahuje povrchově aktivní látky.

CHEMICKÉ SLOŽENÍ Ohledně podrobnějších informací o složkách přípravku si přečtěte bezpečnostní list.
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N CODE 1036 EAN 8054633839430
Pcs x Box 2 Volume L 23 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,33 Oz. 152,56
Box x Pit 72
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