
Katrin Hand Sanitizing Gel 1000 ml

katrin.com

Termék száma: 51007
Sorozat: Kéz fertőtlenítőszer (Biocid)

Adagok száma: 500 adag

Illat/aroma: illatmentes

A használat módja:  
Higiénikus kézfertőtlenítéshez  
az EN 1500 szabványnak megfelelően:

A termék jellemzői

Tevékenységi spektrum  

 
 
 
 

  
Pazarlás nélkül 

Higiénia 

Hatékonyság  

Gondoskodás  

Előnyei az Ön számára

Baktericid (beleértve a MRSA-t), tuberkulocid, élesztőgátló, virucid beleértve 
a polio-, adeno- és norovírusokat is.

 
 
 

 

A szorosra zárt adagolóink lehetővé teszik a szappan teljes felhasználását. Kis 
mennyiségű szappanmaradék (az eredeti térfogat 2%-ától kevesebb) az üres 
adagoló hajlataiban maradhat.

A pumpát és az adagolót ultrahangos hegesztéssel zárják le, hogy megakadá-
lyozzák a baktériumok általi keresztszennyeződést.

Nagyon hatékony és gyors hatású, a több mint 80 %-os alkoholtartalomnak 
köszönhetően.

Glicerint tartalmaz, amely a bőrt jól hidratálttá és puhává teszi. Dermatológiai-
lag tesztelt és jóváhagyott.

Nagyon hatékony és gyors hatású 
kézfertőtlenítő gél, amely a bőrre 
gyorsan felvihető és a tisztaság 
érzését kelti. Puha, hidratáló és 
érzékeny a bőrhöz.

Felhasználás: 
Higiénikus kézfertőtlenítés a mosdókban kézmosás után, pl. irodákban, konyhá-
kon, munkahelyeken, iskolákban vagy az óvodákban. Élelmiszeripari vállalatok 
számára alkalmas. Megfelel az EN 1500 európai szabvány követelményeinek.

Mosson kezet meleg 
vízzel és szappannal.

Szárítsa meg a kezét 
papírtörlővel.

Használjon legalább 3-5 
ml-t vagy két nyomás-
nyit a Katrin adagolóból.

Legalább 30 másodpercig 
dörzsölje a kezét, beleértve 
az ujjvégeket, a körmöket 
és a hüvelykujjat is.

 1  2  3  4

Antimikrobiális tulajdonságok

Kézfertőtlenítés 15 s 30 s 1 perc 1,5 perc

alkalmazási javaslat a higiénikus kézfertőtlenítéshez* EN 1500/VAH  

alkalmazási javaslat a sebészeti kézfertőtlenítéshez* EN 12791 /VAH  

tuberkulocid (M. terrae) EN 14348 tiszta feltételek  

Vírusok 15 s 30 s 1 perc 1,5 perc

aktív minden burkolt és nem burkolt vírus ellen (virucid) EN 14476 beleértve HBV/HIV/HCV  

aktív a poliovírusok ellen EN 14476 tiszta feltételek  

aktív az adenovírusok ellen EN 14476 tiszta feltételek  

aktív a norovírusok ellen (MNV) EN 14476 tiszta feltételek  

További EN teszt eredmények 15 s 30 s 1 perc 1,5 perc

baktericid EN 13727 piszkos feltételek  

Élesztőgátló (Candida albicans) EN 13624 piszkos feltételek  

* beleértve a teszteket 1. és 2. lépés a 2. szakaszban (mennyiségi szuszpenziós vizsgálat és kvantitatív hordozóanyagos vizsgálat)



A kereskedelemben KATRIN márkanév alatt használt biocid termékek össz-
hangban vannak a biocid termékek forgalmazására és felhasználására vonatko-
zó 528/2012 sz. EU rendelettel, és emberi higiéniai célokra engedélyezettek. A 
termékeket az adott országban regisztrálták és engedélyezték, ahol értékesítik. 
A termék megfelel az EK/1907/2006 REACH rendeletnek és kiegészítéseinek.  
Szerepel a VAH fertőtlenítőszerek és az IHO vírusölő termékek listáján.

100 g oldat tartalmaz: 80,8 g (85 % V/V) etanolt.

Bontatlan: ellenőrizze a címkén a lejárati időt. Felnyitás után 12 hónapon belül 
fel kell használni.

A tárolás során tartsa a hőmérsékletet 5 és 25 C fok között. Kerülje a közvetlen 
napsugárzást. Tartsa szárazon.

A fertőtlenítő és biocid termékeket biztonságosan használja. Használat előtt 
mindig olvassa el a címkét és a termékinformációkat. 

Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőzök. Ha orvosi segítségre van szük-
ség, tartsa kéznél a termék tartályát vagy a címkét. Tartsa távol a hőtől, forró 
felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. A közelében ne 
dohányozzon. Az adagolót hagyja szorosan zárva. SZEMBE KERÜLÉSKOR: 
Néhány percig öblögesse vízzel. Vegye ki a kontaktlencséket, ha azokat viseli, 
és ha egyszerűen kivehetők. Folytassa az öblítést. Ha a szemirritáció nem múlik 
el: Orvosi ellátást kell kérni. További információk a biztonsági lapon találhatók.

ISO 9001, ISO 14001

katrin.comkatrin.com

90229 

Katrin szappanadagoló, 

fehér, 1 000 ml

92209 

Katrin szappanadagoló, 

fekete, 1 000 ml

Fogyasztói csomagolás  Szállítási csomagolás Raklap
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X = 250 mm
Y = 150 mm
Z = 280 mm

 x 6

Tömeg: 6.78 kg

EAN: 6414301051007

X = 1420 mm
Y = 800 mm
Z = 1200 mm

  x 95

Tömeg: 673 kg

EAN: 6414301051014

X = 245 mm
Y = 91.5 mm
Z = 68.5 mm

Tömeg: 1.09 kg

EAN: 6414301051021
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Katrin Hand Sanitizing Gel 1000 ml

Termékjellemzők

Jogi megfelelés 

Összetétel  

Eltarthatóság   

Tárolás    

Kezelési információk 

 
 
 

Tanúsítvány 

Szállítás

Megfelelő adagoló


