DES 75
Hånddesinfektionsmiddel
DES 75 er et flydende ætanolbaseret hånddesinfektionsmiddel. Alkoholindholdet er ca. 75 vol%.
Det anvendes i koncentreret form for effektivt at forebygge og forhindre mikrobiologisk
smittespredning (bakterier, svampe, virus) via hænder. Tilsætning af glycerin og propylenglykol
fungerer som blødgørere og forhindrer udtørring. pH 6-9.

Produktfakta
Produktet er effektivt mod bakterier, svampe og visse virustyper.

Baktericid effekt:
EN 1500

Escherichia coli

EN 13727

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli

Gærdræbende effekt
EN 13624

Candida

Desuden er det testet og har effekt mod flere indhyllede og ikke-indhyllede virus i henhold til EN
14476 og har mycobakteriel/tuberkulocidal effekt i henhold til EN 14338:
EN 14476

BVDV (surrogate Hepatitis C)
Vaccinia
H1N1 (Influenza virus A)
Murin Noro

EN 14348

Mycobacterium avium
Mycobacterium terrae

Ved udbrud af roskildesyge (norovirus) anbefales, at desinfektionen sker via meget omhyggelig
håndvask med sæbe og vand.
Art.-nr.
17149150

Antal pr. karton 24*150 ml

150 ml flaske med klikhætte

17149600

Antal pr. karton 15*600 ml

600 ml flaske med fastmonteret pumpe

1714Dp01

Antal pr. karton 12* 1 l

DP-flaske (omvendt) med pumpe

17140001

Antal pr. karton 12* 1 l

1 liter flaske med sprayhætte/ kliklåg

1714P001

Antal pr. karton 12* 1 l

1 liter flaske med sprayhætte/ kliklåg.

Pumpe i karton
17140005

Antal pr. karton 2* 5 l

5 liter dunk med hætte

Brugsanvisning
Gnid to pumpetryk af produktet (4 ml) ind, indtil hænderne er tørre (ca. 30 sek.). Ved kontakt med
øjne skal der straks skylles med rigeligt vand.
Husk, at tommelfingre og neglebånd er typiske områder, man glemmer at desinficere. Huden
skal være tør, inden påbegyndelse af næste arbejdsmoment eller ved efterfølgende anvendelse
af handsker. Undgå at sprøjte på tøj og gulv, da de tilsatte blødgørere kan efterlade pletter.

Håndtering af produkt og emballage
Opbevaringstemperaturen bør ligge mellem -20 og +30 grader.
Tom og skyllet emballage skal sorteres som "plastemballage".

Indhold
Alcohol Denat, Aqua, Isopropyl Alcohol, Glycerin (blødgører), Propylenglykol (blødgører).

Opbevaring og holdbarhed
3 års holdbarhed i uåbnet emballage. 12 måneder efter åbning.

