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Środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu bez spłukiwania

WŁAŚCIWOŚCI

Wodno-alkoholowy środek do dezynfekcji skóry.
Eliminuje 99,9% bakterii, grzybów i wirusów w 60 sekund.
Zawiera czynniki nawilżające.
Do użytku w rozmaitych obszarach zastosowania: sanitarnym, instytucjonalnym,
przemysłowym i domowym.

SPOSÓB UŻYCIA I
DOZOWANIE

Nabrać odpowiednią ilość produktu na dłonie i rozprowadzić na całej ich powierzchni,
wcierając przez 60 sekund. Produkt jest przeznaczony do użytku bez wody i nie wymaga
spłukiwania.

SPECYFIKACJE

Wygląd: przezroczysty bezbarwny żel
pH: 6,8 +/- 0,5
Ciężar właściwy [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g produktu zawiera: Etanol 68,7 g. Składniki obojętne, emolienty i woda do 100 g
Powyższe dane są typowymi wartościami produkcyjnymi i nie stanowią specyfikacji.
Produkt testowany dermatologicznie. Badanie aktywności mikrobiologicznej: EN 1500
„Działanie bakteriobójcze metodą wcierania”, EN 13624 „Działanie grzybobójcze w obszarze
medycznym”, EN 13727 „Działanie bakteriobójcze w obszarze medycznym”, EN 14476 „Dzia

ZGODNOŚĆ PRODUKTU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI: Do użytku zewnętrznego. W przypadku dostania się do
oczu przemyć dużą ilością wody. W przypadku połknięcia zasięgnąć porady lekarza.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkt łatwopalny. Przechowywać z
dala od źródeł spal

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
I PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnych pojemnikach. Unikać skrajnych temperatur. W celu uzyskania
dodatkowych informacji na temat użytkowania i unieszkodliwiania zapoznać się z kartą
charakterystyki.

CERTYFIKATY / ZGODNOŚĆ

Produkt nie zawiera środków powierzchniowo czynnych

SKŁAD CHEMICZNY

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat składu produktu zapoznać się z kartą
charakterystyki.

Discover further
informations on your
smartphone.

PALLETIZATION

DODATKOWE INFORMACJE

CODE

1037

EAN

Pcs x Box

6

Volume L 0,27

Fl. Oz.

27,05

Box x Layer

14

Peso Kg

Oz.

24,41

Box x Pit

84

8054633839454
0,69
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