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SANI GEL MED

PËRSHKRIMI Dezinfektues për duart me bazë alkooli pa shpëlarje

KARAKTERISTIKAT Dezinfektues hidroalkoolik për antisepsinë e lëkurës.
Eliminon 99,9% të baktereve, kërpudhave dhe viruseve brenda 60 secondash. 
Me agjentë hidratues.
Mund të përdoret në çfarëdolloj fushe: shëndetësore, institucionale, industriale dhe 
shtëpiake.

MËNYRA E PËRDORIMIT DHE 
DOZIMI

Dozojeni produktin në pëllëmbë në sasinë e duhur për ta fërkuar për të paktën 60 sekonda, 
duke e shpërndarë atë në të gjitha pjesët e dorës. Produkti përdoret pa ujë dhe nuk duhet të 
shpëlahet.

SPECIFIKAT Pamja: Lëng i tejdukshëm pa ngjyrë
pH: 6,8 +/- 0,5
Pesha specifike [g/ml]: 0,865 +/- 0,020
100 g produkt përmban: Etanol 68,7 gr. Bashkëformulues, zbutës dhe ujë sa mjafton në 100 
gr.

Të dhënat e mësipërme janë vlera tipike të prodhimit dhe nuk përbëjnë një specifikim.

INFORMACIONE SHTESË I testuar dermatologjikisht. Test i aktivitetit mikrobiologjik: EN1500 “Aktivitet baktervrasës 
gjatë fërkimit të duarve”, EN13624 “Aktivitet kërpudhëvrasës në fushën mjekësore”, 
EN13727 “Aktivitet baktervrasës në fushën mjekësore”, EN14476 “Aktivitet viru

PËRPUTHSHMËRIA ME 
PRODUKTIN

KUJDES: Për përdorim të jashtëm. Në rast kontakti me sytë, shpëlajini me ujë të bollshëm. 
Nëse e gëlltisni, kontaktoni mjekun. Mbajeni larg fëmijëve. Merr zjarr. Mbajeni larg nga 
burimet e nxehtësisë

KUJDESI GJATË 
PËRDORIMIT DHE RUAJTJES

Ruajeni në enët origjinale. Shmangni temperaturat ekstreme. Për më shumë informacione 
mbi përdorimin ose asgjësimin shikoni skedën e sigurisë.

CERTIFIKIMET/
PËRPUTHSHMËRIA

Produkti nuk përmban tensioaktivë

PËRBËRJA KIMIKE Për më shumë informacione mbi përbërësit e produktit shikoni skedën e sigurisë.
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N CODE 1037 EAN 8054633839454
Pcs x Box 6 Volume L 0,16 Fl. Oz. 27,05
Box x Layer 14 Peso Kg 0,69 Oz. 24,41
Box x Pit 84
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