HANDSAN
Απολυµαντικό χεριών µε οινόπνευµα και ενυδατικά συστατικά
Σύνθεση
Ισοπροπυλική
αλκοόλη,
νερό,
συµπολυµερές
ακρυλικών/C10-30
αλκυλίου, τριαιθανολαµίνη.

γλυκερίνη,
ακρυλικού

Τυπικά δεδοµένα προϊόντος
Εµφάνιση:

∆ιαυγές υγρό

Οσµή:

Οινόπνευµα
o

Ειδικό βάρος (20 C):

0,86

Χρώµα:

Άχρωµο

pH – χωρίς αραίωση:

5,5

∆ιάρκεια ζωής εφόσον δεν ανοιχθεί:

3 έτη

Συσκευασία

Περιγραφή
Εξαιρετικά αποτελεσµατικό απολυµαντικό χεριών γρήγορης δράσης µε βάση το
οινόπνευµα. Σκοτώνει βακτήρια και µικρόβια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει
υπολείµµατα ή οσµές. ∆εν περιέχει άρωµα και εποµένως είναι κατάλληλο για
κάθε επιφάνεια χειρισµού, παρασκευής ή σερβιρίσµατος τροφών. Ιδανικό για
όσους έρχονται σε επαφή µε ασθενείς σε µη χειρουργικές εγκαταστάσεις ιατρικής
µέριµνας.

Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήµατα
•
•
•
•
•
•
•

Συµµόρφωση µε το πρότυπο ΕΝ1276 µε χρόνο επαφής 30 δευτερολέπτων.
Σκοτώνει µεγάλη γκάµα βακτηρίων και µικροβίων.
Η σύνθεσή του περιλαµβάνει 70% οινόπνευµα.
Περιέχει γλυκερίνη για προστασία του δέρµατος.
∆εν περιέχει αρωµατικές ουσίες. Ιδανικό για χρήση στη βιοµηχανία
τροφίµων.
Κατάλληλο σε όλες τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει άµεσα διαθέσιµο
σαπούνι και νερό.
∆ιατίθεται σε µπουκάλι 500 ml µε αντλία, µε την εµπορική ονοµασία
Feelings.

Τρόπος χρήσης
Βάλτε µια µικρή ποσότητα – περίπου 3ml - στις παλάµες και απλώστε την στα
χέρια και στην περιοχή µετά τους καρπούς προσέχοντας τα σηµεία όπου
σχηµατίζονται πτυχώσεις του δέρµατος. Τρίψτε καλά το δέρµα σας έως ότου
στεγνώσει.
∆εν είναι απαραίτητο να σκουπίσετε τα χέρια σας, καθώς το προϊόν θα εξατµιστεί
αφήνοντας το δέρµα σας ανανεωµένο και αποστειρωµένο.
∆εν είναι κατάλληλο για χρήση σε χέρια µε κοψίµατα ή γρατσουνιές ή σε δέρµα
που έχει υποστεί κακώσεις.
Αποφύγετε το χύσιµο ή το πιτσίλισµα ρούχων ή υφασµάτων µε το Handsan.

ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ,
ΑΝΑΤΡΕΞΤΕ ΣΤΟΝ Ο∆ΗΓΟ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΧΕΡΙΩΝ ΤΗΣ EVANS

Συσκευασία:

Κωδικός παραγγελίας
Μέγεθος παλέτας

6x500ml
5lt

A051F
A051E

132x6x500ml
120x5lt

Αποθήκευση:
Αποθηκεύστε το στο αρχικό, σφραγισµένο δοχείο
και κρατήστε το µακριά από ακραίες θερµοκρασίες.

Bιοδιασπασιµότητα:
Όλες οι επιφανειοδραστικές ουσίες των προϊόντων
Evans Vanodine συµµορφώνονται µε τους
τρέχοντες ευρωπαϊκούς κανονισµούς σχετικά µε τη
βιοδιασπασιµότητα και την προστασία του
περιβάλλοντος.

∆ιασφάλιση ποιότητας
Το προϊόν αυτό κατασκευάζεται στο Η.Β. από την
EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC, το
σύστηµα διασφάλισης ποιότητας της οποίας έχει
καταχωριστεί στο
THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION
µε αριθµό µητρώου FM 09535

Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 0505
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ:
AYΛΙΣ ΑΕΒΕ
ΡΕΑΣ 14 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210-5553050 ΦΑΞ: 210-5553141
E-mail: avlis-main@avlis.com.gr
ΑΡ.ΚΑΤΑΧ. ΓΧΚ.: 11917/0/2007

EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC
Brierley Road, Walton Summit, Preston, Lancashire, PR5 8AH, England
Telephone: +44 (0) 1772 322200 - Fax: +44 (0) 1772 626000
Web: www.evansvanodine.co.uk – Email: sales@evansvanodine.co.uk
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