TECHNICAL DATA SHEET

EL
1037

SANI GEL MED
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλκοολούχο απολυμαντικό χεριών χωρίς ξέβγαλμα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υδροαλκοολούχο απολυμαντικό για αντισηψία του δέρματος.
Εξουδετερώνει το 99,9% βακτηριδίων, μυκήτων και ιών εντός 60 δευτερολέπτων.
Με ενυδατικούς παράγοντες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους χώρους: υγειονομικούς, γραφεία, βιομηχανικούς
και κατοικίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Απλώστε το προϊόν στην παλάμη σε επαρκή ποσότητα για επάλειψη τουλάχιστον
60 δευτερολέπτων, έτσι ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια των χεριών. Το προϊόν
χρησιμοποιείται χωρίς νερό και δεν χρειάζεται ξέβγαλμα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όψη: άχρωμο διαφανές τζελ
pH: 6,8 +/- 0,5
Ειδικό βάρος [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g προϊόντος περιέχουν: Αιθανόλη g 68,7. Βοηθητικές ουσίες, μαλακτικοί παράγοντες και
νερό έως τα 100 g
Τα παραπάνω στοιχεία είναι χαρακτηριστικές τιμές παραγωγής και δεν συνιστούν
προδιαγραφές.
Δερματολογικά ελεγμένο. Δοκιμές μικροβιολογικής δράσης: EN1500 «Βακτηριοκτόνος δράση
με τρίψιμο των χεριών», EN13624 «Μυκητοκτόνος δράση για ιατρική χρήση», EN13727
«Βακτηριοκτόνος δράση για ιατρική χρήση», EN14476 «Ιοκτόνος δράση για ιατρική χρήση»

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Για εξωτερική χρήση. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε
με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε γιατρό σε περίπτωση κατάποσης. Μακριά από παιδιά.
Εύφλεκτο. Μακριά από πηγές καύσης

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να φυλάσσεται στον αρχικό του περιέκτη. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και την απόρριψη, συμβουλευτείτε το δελτίο
δεδομένων ασφαλείας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ /
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Το προϊόν δεν περιέχει επιφανειοδραστικά

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστατικά του προϊόντος, συμβουλευτείτε το
δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
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PALLETIZATION

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

CODE

1037

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,21

Fl. Oz.

27,05

Box x Layer

14

Peso Kg

Oz.

24,41

Box x Pit

84

8054633839454
0,69
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