
MEDISEPT CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI
RĄK 50szt.
Chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni to wysokiej jakości, alkoholowe
chusteczki przeznaczone do higienicznej dezynfekcji rąk oraz wszelkich
małych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Zalecane są do takich
powierzchni jak blaty, klamki, uchwyty, powierzchnie siedzisk, sprzęt
medyczny i akcesoria wykonane z tworzyw sztucznych, stali szlachetnej,
porcelany, tworzywa ABS. Produkt ze względu na przeznaczenie do skóry
zawiera dodatki substancji pielęgnujących, które nawilżają dłonie.

 
Zalety:
Przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych
Dezynfekcja higieniczna w 30 sek. (płyn nasączający przebadany zgodnie z normą EN 1500)
Wysokiej jakości chusteczka o gramaturze 50 g/m²
Wydajność jednej chusteczki wynosi 0,5 m² przy podwójnym przetarciu (* Test wykonano w oparciu o metodykę normy
EN 16615 dla testu czteropolowego, na porowatej powierzchni, w temp. 24°C)
Rozmiar chusteczki 190 x 150 m
Zalecane do rąk i małych powierzchni w obszarze medycznym i miejscach publicznych
Wygodne w użyciu
Delikatny świeży zapach
Zawierają glicerynę – substancję nawilżającą
Okienko zamykające wykonane z twardego tworzywa gwarantuje stałą wilgotność chusteczek po otwarciu
 
Sposób użycia: Chusteczkę wyjąć z opakowania i przetrzeć nią ręce lub powierzchnię. Dokładnie zamknąć opakowanie.
Po otwarciu opakowanie zużyć w ciągu 21 dni. Nie używać jeśli chusteczka jest sucha.
 
Skład: 50 sztuk zawiera:
178 g roztworu nasączającego
 
Skład: 100 g roztworu zawiera:
Propan-2-ol 60 g, kwas d-glukonowy, związek z N,N’’-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-
tetraazatetradekanodiamidyną
(2:1) 0,5 g.
 



Opakowanie:
50 szt. chusteczek w opakowaniu typu flow pack z twardym okienkiem, samoprzylepnym
 
Wymiar chusteczki (mm):
190 x 150 mm
 
Gramatura włókniny:
50 g/m²

Opis producenta

Działa na rynku od ponad 25 lat dostarczając rozwiązania dla sektora profesjonalnego, między innymi dla służby
zdrowia, przemysłu i firm sprzątających. Oferują najwyższej jakości rozwiązania w zakresie utrzymania higieny:
preparaty do dezynfekcji, profesjonalne środki utrzymania czystości oraz sprzęt do sprzątania. Ich produkty umożliwiają
skuteczną walkę z mikroorganizmami chorobotwórczymi oraz codzienne i gruntowne utrzymanie czystości.


