DEZYNFEKCJA RĄK

BUDENAT® PROTECT HAND D 807

Gotowy do użycia środek alkoholowy do higienicznej dezynfekcji rąk

Zakres zastosowania

Zalety i właściwości produktu

■ Higieniczna dezynfekcja rąk

■ Nieperfumowany środek dezynfekujący na bazie alkoholi
■ Zalecany przez dermatologów dla alergików oraz osób z wrażliwą skórą
■ Ujęty na niemieckiej liście VAH

Skuteczność
■ Bakterie włącznie z MRSA, drożdże, prątki gruźlicy (TBC), wirusy otoczkowe (ograniczone działanie wirusobójcze), rota- i norowirusy
■ Produkt zgodny z wymogami istotnych norm europejskich tj. EN 1500,
EN 14476

Dane techniczne
Wartość pH

8

Kolor produktu

bezbarwny

Pojemność*

150 ml butelka
500 ml Butelka do dozownika typu Euro
1 l Butelka do dozownika typu Euro

Składniki zgodnie z
systemem INCI

ISOPROPYL ALCOHOL

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów.
Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.

www.buzil.com

DEZYNFEKCJA RĄK

BUDENAT® PROTECT HAND D 807

Gotowy do użycia środek alkoholowy do higienicznej dezynfekcji rąk
Zastosowanie i dozowanie
Wcierać w ręce 3 ml nierozcieńczonego produktu przez 30
sek.
W celu zwalczenia norowirusów należy powtarzać tę samą
procedurę tak by zagwarantować łączny czas kontaktu 1
minuty.
Bakterie, drożdże, TBC, wirusy otoczkowe i rotawirusy:
bez rozcieńczenia - 30 sec.
Norowirusy:
bez rozcieńczenia - 1 min.

Uwaga
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków
ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
Zawartość otwartego pojemnika należy zużyć w ciągu 9 miesięcy. Rekomendowana temperatura magazynowania: 5 – 25 °C.
100 g zawiera: 63,1 g propan-2-olu.
Numer pozwolenia 6428/15

Produkty uzupełniające
Budenat® Acute D 441 - Płynny koncentrat do dezynfekcji nawierzchni
Budenat® Intense D 443 - Wysokowydajny preparat dezynfekcyjny
Budenat® Rapid D 444 - Gotowy do użycia preparat alkoholowy do szybkiej
dezynfekcji
Budenat® Alkasept D 445 - Nettoyant désinfectant hautement alcalin
Budenat® LM D 447 - Nettoyant désinfectant ménageant les matériaux
Budenat® Azid Plus D 587 - Kwaśny preparat myjąco-dezynfekcyjny
Budenat® Rapid Wipes D 444 - Ściereczki nasączone preparatem alkoholowym
do szybkiej dezynfekcji

Zwroty określające zagrożenie
H226
H319
H336

Łatwopalna ciecz i pary.
Działa drażniąco na oczy.
Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki preparatu niebezpiecznego do produktu Budenat® Protect Hand D 807 n uniwersalny
środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.
Numer artykułu*:
D807-0150PL
D807-0500PL
D807-0001PL

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Porozmawiaj z naszym doradcą klienta.
Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamierzone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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