ADLER Clean-Hand-Care Disinfectant

8070

Dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu pre profesionálnych a bežných používateľov.

POPIS PRODUKTU
Popis

Hygienický dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu na priame
použitie s baktericídnym, levurocídnym (protikvasinkovým)
a obmedzene virucídnym účinkom (na obalené vírusy). Produkt
rýchlo účinkuje a je hydratačný.

Zvláštne vlastnosti
Skúšobné normy

 Schválený ako
(typ produktu 1).

biocídny

výrobok

na

dezinfekciu

rúk

Účinná látka
58,86 % (58,86 g/100 g) etanol
15,61 % (15,61 g/100 g) Isopropanol
 EN 1500 (hygienická dezinfekcia rúk): test účinnosti podľa EN fázy
2 / úroveň 2 (praktické testy): 3 ml počas 30 s
 EN 13624 (levurocídny účinok): účinnosť proti plesniam (Candida
albicans) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné testy): 15 s, 30 s,
60 s pri nízkom zaťažení
 EN 13624 (fungicídny účinok): účinnosť proti hubám (Aspergillus
brasiliensis) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné testy): 2 min.
pri nízkom zaťažení
 EN 13727 (baktericídny účinok): účinnosť proti baktériám
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, E-Coli K12) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 (suspenzné
testy): 15 s, 30 s, 60 s pri nízkom zaťažení
 EN 14476 (obmedzené virucídne účinky): účinnosť proti vírusom
(vírus vakcínie, MVA) podľa EN fázy 2 / úroveň 1 Praktické skúšky:
30 s a 60 s pri nízkom organickom zaťažení
 Dermatologicky testované, aj pre citlivú pokožku
 Výrobok je formulovaný bez kvartérnych amóniových zlúčenín,
farbív a parfumov.

Oblasti použitia

 Použitie na dezinfekciu rúk v domácnostiach, zdravotníckych
zariadeniach a prevádzkach spojených s výrobou potravín.

SPRACOVANIE
Pokyny pre spracovanie

 Naneste
dostatočné
(min. 3 ml).

množstvo

produktu

do

dlane

 Uistite sa, že sú ruky počas odporúčanej doby pôsobenia 30
sekúnd úplne navlhčené.
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Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: info@adler.sk , www.adler.sk
Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzné a je nutné ich zosúladiť s
podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča
vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydaním tohto dátového listu strácajú všetky
predchádzajúce platnosť. Zmena veľkostí balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.

ADLER Clean-Hand-Care Disinfectant
 Aplikujte produkt na obe ruky až k zápästiu. Tiež navlhčite chrbty
rúk a medzery medzi prstami. Pre dostatočnú účinnosť by sa mal
prostriedok aplikovať dvakrát za sebou. Počas doby pôsobenia sa
nedotýkajte rukami iných predmetov, aby sa zabezpečil plný
účinok.
 Nesmie sa používať u predčasne narodených detí a novorodencov.
Nie je vhodné na dezinfekciu slizníc. Nepoužívajte v blízkosti očí
alebo otvorených rán.
 Produkt je pripravený na priame použitie.
 Prosím, dodržujte naše ARL 072 – Pracovné smernice
pre používanie dezinfekčných prostriedkov ADLER.
 Prosím, dodržujte naše ARL 073 – Dezinfekčné prostriedky –
základné pojmy.

POKYNY PRE OBJEDNANIE
Veľkosť balenia

100 ml, 500 ml, 5 l

ĎALŠIE POKYNY
Životnosť/skladovanie

Minimálne 2 roky v originálne uzavretom obale.
Čas použiteľnosti po otvorení v nádobe, ktorá nie je znovu pevne
uzatvorená, je 6 mesiacov.
Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnkom, mrazom a vysokými
teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostné údaje

Ďalšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy,
skladovania a manipulácie, ako aj likvidácie sa nachádzajú
v príslušnom bezpečnostnom liste. Aktuálnu verziu môžete získať
na webovej stránke www.adler.sk.
Biocídne produkty používajte opatrne. Pred použitím si vždy
prečítajte etiketu a informácie o produkte.
Dôležité: Kvôli vysokému obsahu alkoholu je dezinfekčný prostriedok
veľmi horľavý a môže dráždiť oči a dýchacie cesty. Preto by sa mal
uchovávať mimo dosahu detí.
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