ADLER Clean Hand Disinfectant

8066

Dezinfekční prostředek na ruce dle receptury WHO na bázi alkoholu pro běžné uživatele

POPIS PRODUKTU
Všeobecné informace

Hygienický dezinfekční prostředek na bázi alkoholu k okamžitému
použití s baktericidním, levurocidním (protikvasinkovým) a virucidním
účinkem dle receptury WHO. Produkt rychle účinkuje a je hydratační.

Speciální vlastnosti
zkušební normy

 Schválený jako
(typ produktu 1).

biocidní

prostředek

na

dezinfekci

rukou

Účinná látka
73,4 % (73,4 g/100 g) etanol
 Antimikrobiální aktivita přípravku WHO byla potvrzena referenčními
zkušebními laboratořemi WHO v souladu s EN 1500.
 EN 1500 (hygienická dezinfekce rukou): test účinnosti podle EN fáze
2 / úroveň 2 (praktické testy): 3 ml během 30 s
 EN 1276 (baktericidní účinek): účinnost proti bakteriím
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, E-Coli K12) podle EN fáze 2 / úroveň 1 (suspenzní
testy): 15 s, 30 s, 60 s při nízkém zatížení
 EN 1650 (levurocidní účinek): účinnost proti plísním (Candida
albicans) podla EN fáze 2 / úroveň 1 (suspenzní testy) 15 s, 30 s, 60
s při nízkém zatížení
 Dermatologicky testované
 Výrobek je připraven bez kvartérních amoniových sloučenin, barviv
a parfémů.

Oblasti použití

 Použití na dezinfekci rukou v domácnostech, veřejných prostorách,
průmyslu včetně provozů spojených s výrobou potravin.

ZPRACOVÁNÍ
Pokyny pro zpracování

 Vetřete
dostatečné
(min. 3 ml).

množství

produktu

do

dlaně

 Ujistěte se, že jsou ruce během doporučené doby působení 30 s
zcela navlhčené.
 Aplikujte produkt na obě ruce až k zápěstí. Také navlhčete hřbet ruky
a mezery mezi prsty. Pro dostatečnou účinnost by měl přípravek
aplikovat dvakrát za sebou. Během doby působení se nedotýkejte
rukama jiných předmětů, aby byl zajištěn plný účinek.
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Adler Česko s.r.o., Pražská 675/10, 642 00 Brno-Bosonohy
Tel: 00420/731 725 957 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz
Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a
podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití
výrobku. Jinak platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů
lesků jsou vyhrazeny.

ADLER Clean Hand Disinfectant
 Nesmí se používat u předčasně narozených dětí a novorozenců.
Není vhodné pro dezinfekci sliznic. Nepoužívejte v blízkosti očí nebo
otevřených ran.
 Výrobek se dodává připravený k okamžitému použití.
 Prosím, dodržujte naše ARL 072 – Pracovní
pro používání dezinfekčních prostředků ADLER.

směrnice

 Prosím, dodržujte naše ARL 073 – Dezinfekční prostředky –
základní pojmy.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ
Velikost balení

1 l; 5 l; 10 l, 25 l

DALŠÍ POKYNY
Trvanlivost / skladování

Minimálně 12 měsíců v originálně uzavřených obalech.
Doba použitelnosti po otevření v nádobě, která není znovu pevně
uzavřena, je 6 měsíců.
Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením,
mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technicko-bezpečnostní
údaje

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování,
manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu.
Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.
Při práci dbejte na bezpečné používání biocidních přípravků. Před
použitím si přečtěte etiketu a informace o produktu.
Důležité: Díky vysokému obsahu alkoholu je dezinfekční prostředek
vysoce hořlavý a může dráždit oči a dýchací cesty. Proto by měl být
uchováván mimo dosah dětí.
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