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SANI GEL MED

DESCRIERE Dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool fără clătire

CARACTERISTICI Dezinfectant hidroalcoolic pentru piele.
Elimină 99,9% din bacterii, fungi şi virusuri în 60 de secunde. 
Cu agenţi hidratanţi.
Poate fi utilizat în orice mediu: medical, instituţional, industrial şi casnic.

MOD DE UTILIZARE ŞI 
DOZARE

Dozaţi produsul pe palmă într-o cantitate potrivită pentru frecare timp de cel puţin 60 de 
secunde, distribuindu-l pe toate părţile mâinii. Produsul se foloseşte fără apă şi nu trebuie 
clătit.

SPECIFICAŢII Aspect: gel transparent incolor
pH: 6,8 +/- 0,5
Greutate specifică [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g de produs conţin: Etanol 68,7 g. Coformulanţi, agenţi emolienţi şi apă cât este necesar 
pentru 100 g

Datele de mai sus sunt valori tipice de producţie şi nu constituie o specificaţie.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Testat dermatologic. Test de activitate microbiologică: EN1500 “Activitate bactericidă prin 
frecarea mâinilor”, EN13624 “Activitate fungicidă în domeniul medical”, EN13727 “Activitate 
bactericidă în domeniul medical”, EN14476 “Activitate virucidă în domen

COMPATIBILITATEA 
PRODUSULUI

AVERTIZĂRI: Pentru uz extern. În cazul contactului cu ochii, spălaţi cu multă apă. În caz de 
înghiţire, consultaţi medicul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Inflamabil. A se păstra departe 
de surse de aprindere

PRECAUŢII PENTRU 
UTILIZARE ŞI DEPOZITARE

Păstraţi în recipientele originale. Evitaţi temperaturile extreme. Pentru mai multe informaţii 
privind utilizarea şi eliminarea, consultaţi fişa cu date de securitate.

CERTIFICARE / 
CONFORMITATE

Produsul nu conţine surfactanţi.

COMPOZIŢIE CHIMICĂ Pentru mai multe informaţii privind ingredientele produsului, consultaţi fişa cu date de 
securitate.
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N CODE 1036 EAN 8054633839430
Pcs x Box 2 Volume L 8 Fl. Oz. 169,07
Box x Layer 18 Peso Kg 4,33 Oz. 152,56
Box x Pit 72
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