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Ulotka techniczna

Kenosept Gel

Alkoholowy żel do dezynfekcji rąk

CID LINES nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie lub zastosowanie produktu. CID LINES zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania swoich towarów w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli zostanie to
uznane za konieczne. Należy zapoznać się z treścią etykiety i Karty Charakterystyki produktu w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa.

Opis produktu
Gotowy do użycia żel do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakterio-, drożdżako-, i wirusobójczym oraz działaniu
bójczym wobec prątków Mycobacterium terrae i Mycobacterium bovis. Produkt może być stosowany w obszarze
medycznym.

Właściwości

Kenosept Gel zawiera związki zmiękczające oraz nawilżające, które chronią skórę nawet wtedy, kiedy produkt jest
często używany. Skład substancje czynne zgodnie z rozporządzeniem 528/2012: etanol 85g/100g. Produkt gotowy do
użycia.

Sposób użycia

Kenosept Gel jest gotowym do użycia produktem. Stosować produkt w postaci nierozcieńczonej na czyste, suche dłonie
i przedramiona. Umyć ręce wodą z mydłem, spłukać oraz dokładnie osuszyć. Nałożyć na dłonie 3 ml Kenosept Gel.
Intesywnie wcierać w dłonie przez 30 sekund. Należy upewnić się, że skóra obu dłoni miała kontakt z produktem oraz
pozostała wilgotna przez zalecany czas kontaktu.

Specyfikacja

Postać:
pH (100%):
Gęstość:
Temperatura zapłonu:

bezbarwny żel
ok. 7
ok. 0,83 kg/l
18°C

Magazynowanie i utylizacja

Przechowywanie: przechowywać w oryginalnym pojemniku w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Opakowanie
powinno być zamknięte jeśli produkt nie jest w użyciu. Przechowywać z dala od: źródeł ciepła oraz bezpośredniego
działania światła słonecznego. Postępowanie z opakowaniem i odpadami opakowaniowymi po produkcie/ Postępowanie
z odpadami produktu: Zalecenia dotyczące mieszaniny: Utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie
wprowadzać do kanalizacji. Nie dopuścić do zanieczyszczenia zbiorników wodnych i innych elementów środowiska.
Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Kod odpadu nadać w miejscu jego wytworzenia. Zalecenia dotyczące
zużytych opakowań: Odzysk/recykling/likwidację odpadów opakowaniowych przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przekazane do recyklingu. Kod odpadu nadać w
miejscu jego wytworzenia.

Instrukcje bezpieczeństwa dla użytkownika

Należy skontaktować się ze specjalistą CID LINES w celu dobrania odpowiedniego programu mycia i dezynfekcji, który
jest dostosowany do rodzaju zabrudzenia oraz specyficznych warunków zakładu.
Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z treścią jego Karty Charakterystyki oraz ulotki technicznej.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać
etykietę i informacje dotyczące produktu.

Nie wszystkie produkty CID LINES są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać informacje o dostępności konkretnego produktu, skontaktuj się ze sprzedawcą CID LINIES.
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