Penta Sept

Kézfertőtlenítő folyékony szappan

A Penta Sept folyékony szappan alkalmazásával egy lépésben
érhető el a megfelelő tisztítás és fertőtlenítés. Bőrvédő adalékot
tartalmaz.

Előnyei:

Hatása:
Széles

hatásspektrumú

fertőtlenítő

komponensei

révén

baktericid, fungicid, virucid (Hepatitis A,B,C és HIV vírus
inaktiváló) tulajdonságú.
Tenzid

tartalma

 Tisztít és fertőtlenít

segítségével

gyorsan

eltávolítja

a

szennyeződéseket.

 Rövid behatási idő

Alkalmazás:
Alkalmas a kéz és a testfelület tisztítására, fertőtlenítésre az
élelmiszeriparban,
egészségügy

a

szinte

vendéglátóiparban;
minden

kórházak,

területén,

az

illetve

 Védi a bőrt

közintézményekben minden olyan területen, ahol a kézmosáson
kívül a kéz hatékony fertőtlenítésére is szükség van.

 Baktericid, fungicid,
Felhasználás:

virucid hatás egyben

Megfelelő adagoló vagy pumpa segítségével 3 ml-t adagoljunk a
bőrfelületre.
Víz

hozzáadásával

alaposan

dörzsöljük

el

a

bőrfelületen,

habosítsuk fel.
Baktericid (MRSA) és tuberkulocid hatású fertőtlenítéshez 60
másodperc szükséges.
Szelektív virucid hatás eléréséhez minimum 2 perc behatási idő
szükséges. Fungicid hatását 3 perc behatási idő után éri el.
Ezután vízzel alaposan le kell öblíteni a bőrfelületet.

Penta Sept

Kézfertőtlenítő folyékony szappan

Termékjellemzők:
Megjelenés:
Szag:
Sűrűség:
pH (1%-os oldatban):
Oldhatóság (vízzel):

sűrű, zöld folyadék, selymes tapintású
kellemes illatú
0,95 - 1,05 g/cm3
6-8
korlátlanul elegyedik

Összetétel:
kationos tenzid, nemionos tenzid
Figyelmeztető mondatok:
H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
H315 Bőrirritáló hatású.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:
P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
P301 + P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.
P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Óvatos lemosás bő szappanos vízzel.
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés
folytatása.
P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
P501 A tartalom/edény elhelyezése: veszélyes hulladékként kell elhelyezni.
Biocid hatóanyag tartalom: 100g termék 2,1g didecil-dimetil-ammónium-klorid biocid
hatóanyagot tartalmaz.
Engedély szám: OTH: JKF/2761-4/2017
OKBI: OKBI-VABO/878/2009
OKBI biocid: B-15070476
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