Dezinfectarea mâinilor prin spalare

CORPUSAN
SKINDISINFECTION E
HD SOAP
Sapun lichid gata preparat pentru dezinfecția
igienică a mâinilor prin spalare. Conține agenți
de hidratare pentru protecția pielii.
Corpusan
Cea mai comună modalitate de transmitere
a infecțiilor este prin mâinile contaminate cu
diverși germeni patogeni. Din acest motiv, o
dezinfectare riguroasă a mâinilor poate
reduce dramatic rata îmbolnăvirilor.
Corpusan este un sapun dezinfectant pe
bază de alcool ce asigură o
dezinfectare rapidă și acoperă un spectru
foarte larg de acțiune. Conținutul de agenți
de hidratare din produs asigura o bună
compatibilitate cu pielea chiar și după aplicări
repetate.
Se adresează tuturor ariilor în care este
necesară o dezinfectare igienică si o curatare
rapida a mâinilor.
De asemenea, in comparatie cu dezinfectantii
pe baza de alcool unde, in cazul in care
mainile sunt vizibil murdare este necesara
spalarea mainilor si apoi dezinfectarea
acestora, sapunul dezinfectant Corpusan
Skindisinfection E HD Soap combina cei doi
pasi intr-unul singur efectuand in acelasi timp
atat spalarea cat si dezinfectarea mainilor

Caracteristici
• acțiune rapidă (30 sec – dezinfectare
igienica a mainilor.)
• miros plăcut
• spectru larg de acțiune
• fără reziduuri neplacute pe piele
• gamă foarte largă de aplicabilitate

Mod de utilizare
Dezinfecție igienică – Aplicați pe mainile
uscate o cantitate suficientă de produs astfel
încât mâinile să fie complet umezite (aprox.3
ml). Frecați mâinile cu produs timp de min. 30
sec. Clatiti mainile cu apa curata si apoi uscati
cu un prosop de hartie de unica folosinta.

Atenționări:
Evitați contactul cu ochii și membranele
mucoase. În cazul contactului cu ochii,
clătiți cu apă din abundență.

Nu aplicați pe pielea iritată sau pe
răni deschise.
Caracteristici fizice și chimice:
• Aspect: lichid clar
• Miros: alcoolic
• Valoare pH: cca. 6-8 la 20 °C
Densitate: cca. 0,86 g/cm3 la 20 °C
Punct de aprindere: 20 °C c
Compozitie (ingrediente
active) 100 g conțin:
70 g propan-2-ol; 0,1g etanol;
Mod de prezentare:
- flacoane de 500ml si 1 litru.

Recomandări de utilizare
- EN 1499;2013/2017 - spalare igienică
a mâinilor - 3ML – 30 sec;
- EN 13624-levuricid (în condiții de
curățenie) – 50% - 30sec.
- EN 13727 – bactericid (în condiții de
curățenie) – 50% - 30 sec;
Utilizați dezinfectanții în condiții de
siguranță și conform specificațiilor
producătorului. Citiți întotdeauna eticheta și
fișa de siguranță înainte de utilizare.

Produs biocid!
Produs biocid conf BPR BauA nr.
N-78091 (înregistrare în țara de
origine - Germania)
Avizat în România de Comisia
Națională pentru Produse
Biocide ca produs biocid TP1 cu
aviz nr. 4685BIO/01/12.24

Producator: IVN Nettetal, Nettetal Germania

