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Suma Alcohol Wipes chusteczki do dezynfekcji powierzchni
150 szt.
 

Cena: 49,00 pln

Opis słownikowy

Dystrybutor MEDILAB

Opakowanie 150 szt.

Producent Diversey

Opis produktu
 

Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji oparte na bazie alkoholu. Polecane do stosowania w służbie zdrowia oraz obszarze
spożywczym. Preparat wykazuje właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. Produkt jest odpowiedni do
dezynfekcji powierzchni i sprzętów.

Charakterystyka:

Oparte na bazie etanolu
Bezzapachowe, są odpowiednie do stosowania w obszarach mających jak i nie mających kontaktu żywnością
Skuteczne przeciwko szerokiej gamie mikroorganizmów w tym wobec wirusa polio
Szybko odparowują, zmniejszając tym samym zakłócenia w pracy
Produkt nie jest rozpylany, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania

 

Sposób użycia:

W celu użycia chusteczki należy otworzyć dozownik w pudełku, wyciągnąć jedną chusteczkę i zamknąć pudełko. Dezynfekowaną
powierzchnię przetrzeć chusteczką aby pozostała zwilżona przez zalecany czas kontaktu. Pozostawić do wyschnięcia

Kompatybilność produktu:

Chusteczki stosowane zgodnie z zalecanym sposobem użytkowania są odpowiednie do stosowania na większości powierzchni i
materiałów (z wyłączeniem powierzchni i sprzętów nieodpornych na działanie alkoholi).

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Skuteczność bójcza:

Bakteriobójcza – 15 sekund - 1 minuta

Grzybobójcza – 15 sekund - 5 minut

Wirusobójcza – 30 sekund - 1 minuta

Prątkobójcze – 1 minuta

 

Skład preparatu: etanol 771g/kg, propan-2-ol (3%-10%)

Wygląd: impregnowana, włókninowa chusteczka

Wymiary chusteczki: 13 x 19 cm

Opakowanie: 150 szt
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