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Υγρό απολυμαντικό χεριών

Περιγραφή
Το Soft Care Des E Spray είναι ένα απολυμαντικό χεριών με βάση την αλκοόλη
(71.58%) για την απολύμανση του δέρματος χωρίς τη χρήση νερού. Το Soft Care Des E
Spray είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθε χώρο, συμπεριλαμβανομένων των χώρων
υγείας και των χώρων επεξεργασίας τροφίμων.

Βασικές ιδιότητες
•   Το Soft Care Des E Spray είναι ένα απολυμαντικό χεριών που βασίζεται στην

αιθανόλη (68%). Η αιθανόλη είναι ένα απολυμαντικό που είναι πολύ
αποτελεσματικό ενάντια στα βακτήρια (π.χ. MRSA) και τους μύκητες. Είναι επίσης
αποτελεσματικό ενάντια σε ιούς με περίβλημα (π.χ. influenza) καθώς και σε
κάποιους τύπους ιών χωρίς περίβλημα όπως ο Norovirus και ο Adenovirus. To Soft
Care Des E Spray περιέχει ένα μαλακτικό δέρματος που βοηθά το δέρμα να
παραμένει απαλό και άθικτο, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου απαιτείται συχνή
απολύμανση των χεριών.
Το Soft Care Des E Spray δεν περιέχει άρωμα, εξαφανίζοντας έτσι τον κίνδυνο
μολύνσεων των τροφών, καθιστώντας το προϊόν κατάλληλο για χρήση σε χώρους
επεξεργασίας τροφίμων. Το Soft Care Des E Spray έχει χαμηλό ιξώδες, που καθιστά
το προϊόν κατάλληλο για χρήση σε ένα μεγάλο εύρος συσκευών υγιεινής. Το προϊόν
είναι συμβατό με το δέρμα κι έχει ελεγθεί με Patch test.

Πλεονεκτήματα
•   Περιέχει αιθανόλη, ένα πολύ αποτελεσματικό απολυμαντικό
•   Ιδανικό για χειρουργική απολύμανση
•   Χωρίς άρωμα και χρώμα, κατάλληλο για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων
•   Περιέχει αποτελεσματικό ενυδατικό παράγοντα, που προστατεύει το δέρμα από

τον
ερεθισμό και την αφυδάτωση.
•   Σε υγρή μορφή, κατάλληλο για εφαρμογή με ψεκασμό

Οδηγίες Χρήσης:
Εφαρμόστε 3 ml Soft Care Des E σε καθαρά, στεγνά χέρια. Τρίψτε τα χέρια πολύ καλά.
Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές ανάμεσα στα δάχτυλα, στις άκρες των
δαχτύλων και τα νύχια. Τρίψτε τα χέρια για 30 δευτερόλεπτα και αφήστε τα να
στεγνώσουν.

*H παραπάνω δοσολογία είναι κατάλληλη για ιδανικές συνθήκες, η προτεινόμενη δοσολογία μπορεί να διαφέρει, παρακαλούμε
να συμβουλευτείτε τον υπεύθυνο της Diversey για οδηγίες.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Εμφάνιση: Διαυγές, άχρωμο υγρό
pH: 7
Σχετική πυκνότητα [20°C]: 0.86
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά τυπικής παραγωγής και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως προδιαγραφές.

Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης
Αποθηκεύστε στον αρχικό του περιέκτη μακριά από ακραίες θερμοκρασίες (θερμοκρασίες >- 5°C και < 40°C). Πλήρεις οδηγίες για το
χειρισµό και την απόρριψη του προϊόντος παρέχονται στο Δελτίο Δεδοµένων Ασφαλείας

Μικροβιολογικά στοιχεία
Το Soft Care Des E Spray περνάει τα ακόλουθα τεστ όταν εφαρμόζονται 5 ml, για 15 δευτερόλεπτα.
• EN 1500: Escherichia coli
• EN 14476: Murine Norovirus (καθαρές συνθήκες), Influenza A virus H1N1 (Swine flu) (PBS)
• EN 1275: Candida Albicans
Το Soft Care Des E Spray περνάει τα ακόλουθα τεστ όταν εφαρμόζονται 3 ml, για 30 δευτερόλεπτα.
• EN 1500 and DGHM: Escherichia coli
• EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (καθαρές συνθήκες)
• EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, Pseudomonas aeruginosa (καθαρές συνθήκες)
• EN 14476: Murine Norovirus (καθαρές συνθήκες)
• EN 14348: Mycobacterium terrae (καθαρές συνθήκες)
• EN 13624: Candida albicans (καθαρές συνθήκες)
• EN 1650: Candida albicans
Το Soft Care Des E Spray έχει περιορισμένη δράση ιοκτόνου φάσματος σύμφωνα με τα EN 14476:2013/prA1:2014, με χρόνο επαφής 120
δευτερόλεπτα (αποτελεσματικό ενάντια σε Adenovirus και Murine Norovirus). Το Soft Care Des E περνάει το EN 12791, για τη χειρουργική
απολύμανση χεριών. Διατηρείτε τα χέρια αρκετά ενυδατωμένα με προϊόν για 90 δευτερόλεπτα.
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