ADLER Clean Hand Disinfectant

8066

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za roke v skladu z recepturo SZO za poklicne in nepoklicne
uporabnike

OPIS PROIZVODA
Splošno

Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo za roke, pripravljeno za uporabo, z
baktericidnim, levurocidnim (kvasovke) in omejenim virucidnim (virusi
z ovojnico) delovanjem v skladu z recepturo SZO. Proizvod deluje hitro
in ponovno namasti.

Posebne lastnosti
Standardi za preskušanje

 Dovoljenje za promet kot biocidni pripravek za dezinfekcijo rok
(vrsta proizvoda 1).
Aktivna snov
Etanol 73,4 % (73,4 g/100 g)
 Protimikrobno delovanje recepture SZO so referenčni preskusni
laboratoriji SZO potrdili v skladu s standardom EN 1500.
 EN 1500 (Higiensko razkuževanje rok): Preskusna metoda v skladu
z EN faza 2 / stopnja 2 (praktični preskusi): 3 ml za 30 sek.
 EN 1276 (baktericidno delovanje): Učinkovitost proti bakterijam
(Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Pseudomonas
aeruginosa, E-Coli K12) v skladu z EN faza 2 / stopnja 1
(suspenzijski preskusi): 15 sek., 30 sek., 60 sek. pri majhni
obremenitvi
 EN 1650 (levurocidno delovanje): Učinkovitost proti glivam
(Candida albicans) v skladu z EN faza 2 / stopnja 1 (suspenzijski
preskusi) 15 sek., 30 sek., 60 sek. pri majhni obremenitvi
 Dermatološko preskušeno
 Proizvod ne vsebuje kvartarnih amonijevih spojin, barvil in
parfumov.

Področja uporabe

 Uporaba za razkuževanje rok v zasebnih gospodinjstvih, javnih
ustanovah, industriji, vključno z obrati, povezanimi s proizvodnjo
živil.

OBDELAVA
Napotki za obdelavo

 Na
dlan
(vsaj 3 ml).

nanesite

dovolj

veliko

količino

sredstva

 Pazite, da je proizvod med priporočenim časom učinkovanja
30 sekund nanesen na celotni površini rok.
 Vtrite na obeh rokah do zapestja. Pri tem nanesite tudi na hrbtno
stran rok in prostor med prsti. Za zadostno učinkovitost je potrebna
uporaba 2-krat zapored. Med učinkovanjem
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Naša navodila temeljijo na trenutno razpoložljivih podatkih in so namenjena svetovanju kupcu/uporabniku v skladu s sedanjim poznavanjem področja, vendar jih je treba individualno
prilagoditi področjem uporabe in pogojem obdelave. O primernosti in uporabi dobavljenega proizvoda odloča kupec/uporabnik na lastno odgovornost, zato se priporoča izdelava vzorca
zaradi preverjanja primernosti proizvoda. Glede ostalega veljajo naši splošni prodajni pogoji. S to izdajo prenehajo veljati vsa predhodna pisna navodila. Pridržujemo si pravico do
spremembe velikosti pakiranj, barvnih tonov in razpoložljivih ravni sijaja.
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se z rokami ne dotikajte ničesar, da se zagotovi nemoteno
delovanje.
 Ne sme se uporabljati pri nedonošenčkih in novorojenčkih. Ni
primerno za dezinfekcijo sluznic. Ne uporabljajte v neposredni
bližini oči ali odprtih ran.
 Proizvod je pripravljen za uporabo.
 Upoštevajte našo smernico ARL 072 – Delovna direktiva za rok
trajanja dezinfekcijskih sredstev ADLER Clean.
 Upoštevajte našo smernico ARL 073 – Dezinfekcijska sredstva
– Osnovni pojmi.

NAVODILA ZA NAROČANJE
Velikosti pakiranja

1 L, 5 L, 10 L, 25 L

DODATNA NAVODILA
Rok trajanja/skladiščenje

Najmanj 2 leti v originalno zaprti embalaži.
Glede Rok trajanja po odprtju in hranjenju v vsebnikih, ki jih ni
mogoče trdno zapreti, je 6 mesecev.
Skladiščiti zaščiteno pred vlago, neposredno sončno svetlobo,
zmrzaljo in visokimi temperaturami (nad 30 °C).

Varnostno-tehnične
informacije

Nadaljnje informacije o varnosti med prevozom, skladiščenjem in
rokovanjem ter odstranjevanjem najdete v ustreznem varnostnem
listu. Trenutno različico lahko najdete na spletni strani www.adlerlacke.com.
Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno
preberite nalepko in informacije o proizvodu.
Pomembno: zaradi visoke vsebnosti alkohola je dezinfekcijsko
sredstvo lahko vnetljivo ter lahko draži oči in dihala. Zato ga je treba
shranjevati zunaj dosega otrok.
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