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Soft Care Des E
Hånddesinficerende alkohol-gel

Beskrivelse
Soft Care Des E er en alkohol-gel til hånddesinfektion uden brug af vand.

Egenskaber
• Hånddesinficerende alkohol-gel, baseret på ethanol
• Ethanol er yderst effektive desinficerende stoffer og som følge deraf

særdeles effektiv mod hudens mikroorganismer
• Indeholder fugtgivende stoffer og fremragende hudplejende

ingredienser
• Kan anvendes på områder, hvor der er behov for hyppig

hånddesinfektion, f.eks. hospitaler
• Uden parfume, hvilket udelukker risikoen for at forurene fødevarer
• Velegnet til brug i fødevaresektoren
• Formuleret i henhold til det europæiske kosmetikdirektiv og er sikker at

anvende, når den håndteres i henhold til instruktionen

Fordele
• Indeholder ethanol - et meget effektivt desinfektionsmiddel
• Velegnet til kirurgisk hånddesinfektion
• Uden parfume (velegnet til anvendelse i fødevareproducerende

virksomheder)
• Indeholder fugtgivende stoffer (forebygger tør og irriteret hud)

Brugsanvisning
Anvendelse
Dosér 3 ml hånddesinfektion på hænderne og gnub i mindst 60 sekunder.
Anvendes på rene hænder dvs. ikke synligt snavsede hænder.

Tekniske specifikationer
Udseende: Klar, farveløs væske
Vægtfylde [20° C]: 0.88 g/cm³
pH-værdi [koncentreret]: 7.0 � 7.5

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses
som en specifikation.
 
Indhold og funktion
INCI-deklaration: Alcohol Denatur., Aqua, Glycerin, Cyclomethicone,
Triethanolamine, Polyacrylic Acid.
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Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Sikkerhedsinstruktion
Se venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om håndtering og bortskaffelse.
 
Opbevaring
Skal opbevares i tillukket original emballage ved normal temperatur, skal opbevares som brandklasse 1.

Opbevaringstemperatur
Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6ºC til 35ºC.

Holbarhed
Produktet er holdbart 30 måneder i uåbnet emballage.

Testmetode
Opfylder EN 1500 ved 3 ml; 60 sekunders virketid

Mikrobiologisk information
Soft Care Des E er testet i henhold til EN 1500 af The Department of Public Health, Helsinki, Finland. Produktet
opfylder kravene til desinfektion i henhold til EN 1500.
Soft Care Des E er optaget på listen over desinfektionsmidler i Råd og Anvisninger fra Statens
Serum Institut.

Emballagestørrelser
Varenr. Emballage Type
7517977 6x1ltr. Pose
7517978 15x150ml Flaske
7517979 10x500ml Pumpeflaske


