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BG
1037

SANI GEL MED
ОПИСАНИЕ

Дезинфектант за ръце на алкохолна основа без изплакване

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дезинфектант на водно-алкохолна основа с антисептичен ефект за кожата.
Отстранява 99,9% от бактерии, гъбички и вируси до 60 секунди.
С хидратиращи съставки.
Може да се използва във всякакви сфери: в здравния сектор, в административни
сгради, в промишлеността и за битова употреба.

НАЧИН НА УПОТРЕБА И
ДОЗИРОВКА

Сложете върху дланта си достатъчно количество препарат, за да разтривате поне 60
секунди, като го разнесете по всички части на ръката. Препаратът се използва без вода
и не трябва да се изплаква.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Външен вид: безцветен прозрачен гел
pH: 6,8 +/- 0,5
Специфично тегло [г/мл]: 0,865 +/- 0,020
100 г продукт съдържат: Етанол 68,7 г. Коформуланти, омекотяващи съставки и вода до
100 г
Посочените по-горе данни представляват типични производствени стойности, а не
спецификация на конкретния препарат.
Дерматологично тестван. Тест за микробиологична активност: EN1500 “Бактерицидно
действие при втриване в ръцете”, EN13624 “Фунгицидно действие в здравната сфера”,
EN13727 “Бактерицидно действие в здравната сфера”, EN14476 “Вируцидно действие
в здравната сф

СЪВМЕСТИМОСТ НА
ПРОДУКТА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: За външна употреба. При контакт с очите изплакнете с обилно
количество вода. При поглъщане потърсете медицинска помощ. Да се пази от достъп
на деца. Запалим. Да се съхранява далече от източници на горене

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ
УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте в оригиналните опаковки. Избягвайте екстремни температури. За
повече информация относно използването и изхвърлянето направете справка в
информационния лист за безопасност.

СЕРТИФИКАТИ /
СЪОТВЕТСТВИЕ

Продуктът не съдържа повърхностно активни вещества

ХИМИЧЕСКИ СЪСТАВ

За повече информация относно съставките на продукта направете справка в
информационния лист за безопасност.
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informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

ДОПЪЛНИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ

CODE

1037

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,20

Fl. Oz.

27,05

Box x Layer

14

Peso Kg

Oz.

24,41

Box x Pit

84

8054633839454
0,69
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