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Antibac® Hånddesinfeksjon skum er behagelig å påføre og håndtere, og gir mindre søl enn mer tyntflytende
varianter.

Bruksområde Hånddesinfeksjon skum egner seg til bruk i bedrifter, skoler, barnehager og vid enhver tid
hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig.

Produktegenskaper Flaske/Refill 1000 ml skum.
Skummet er behagelig å påføre og håndtere, og man unngår søl siden det verken drypper eller renner.
Innehållet i hånddesinfeksjonen er etanolbasert og inneholder 70 % alkohol av farmasøytisk kvalitet.
Sammensetning som er nøye utviklet for å gi best effekt på bakterier, virus og gjærsopp. Mykgjørende
og fuktighetsgivende midler gjør at hendene etterlats myke og friske. Produktet inneholder ikke
parfyme eller fargestoffer og er dermatologisk testet. Flasken/refillen brukes sammen med dispensere
Modell X SMART og EASY (berøringsfri og manuell). Produktense selges separat.
Testdokumentasjon: Testdokumentasjon: EN 1500.

Bruksanvisning Hvis hendene er synlig skitne må du vaske og tørke hendene før du bruker hånddesinfeksjon.
Skum krever en dosering på minimum 3 ml væske for å ha tilstrekkelig effekt.

Innhold Aktive stoffer Effekt

Etanol Biocid

2-propanol Biocid

2-Metyl-2-propanol Biocid

Annet innhold Denaturert

Oppbevaring 3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder

Utseende og lukt Viskøs, fargeløs væske. Alkohollukt.

Antibac®
Hånddesinfeksjon 70%
skum
Hånddesinfeksjon
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Bruker- og
miljøsikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/ikke skylt flaske sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres som
plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Forpakningsstørrelse
/ Artikkel nr.

Salgsenhet Artikkel nr. GTIN GTIN (salgsenhet) Type forpakning

6 x 1 l 606004 7054956060048 7054957060047
Refill til Modell X
dispenser

Tilleggsinformasjon Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en
epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.
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