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Desinfectie van de handen
Beschrijving
Alcoholische gel voor hygiënische ontsmetting van de
handen. Desinfecteert grampositieve en gramnegatieve bacteriën, gisten, schimmels en omhulde virussen
(bijv. influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2). Met verzorgend toverhazelaar-extract (Amerikaanse toverhazelaar). Dit speciale tanninehoudende extract heeft een
ontstekingsremmende werking en beïnvloedt de overmatige kiemgroei. Het heeft tevens een huidverstevigende werking bij blootstelling aan vocht (bijv. bij het
dragen van beschermende handschoenen). De panthenol die het bevat heeft een positieve invloed op de
vorming van nieuwe huidcellen en heeft een anti-jeuk
en ontstekingsremmend effect. Het natuurlijke bisabolol, de ontstekingsremmende werkstof uit kamille,
kan ontstekingen en milieu-invloeden tegengaan. Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het
etiket en de productinformatie.

werktijd.
Opmerking: De dosering van de 2 l zachte fles (art.nr. 21632) gebeurt met de dispenser van zachte flessen (art.-nr. 3336) van LIQUI MOLY.

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige
onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar
kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

Eigenschappen
- voor hygiënische handdesinfectie
- dermatologisch getest
- vermindert de invloed van vocht door zweten op de
huid
- bevat verzorgende panthenol
- met natuurlijk bisabolol, het actieve bestanddeel uit
kamille
- is vrij van vetten
- vrij van siliconen
- pH-neutraal
- aangenaam gevoel op de huid

Technische gegevens
Kleur / uiterlijk

leicht viskoses, klares Gel
/ light viscous, clear gel

ph-waarde

6,5 - 7,5

Dichtheid

0,9 g/cm³

Werkzame stoffen

53% Ethanol, 7%
Isopropanol / 53%
ethanol, 7% isopropanol

Minimumhoudbaarheid bij 24 maanden
origineel afgesloten blik

Toepassings-Gebieden
Voor hygiënische handdesinfectie.

Gebruik
Voor het werk of voor het aantrekken van handschoenen ca. 1 ml op de schone, droge huid aanbrengen,
gelijkmatig verdelen en goed inmasseren tot de huid
weer droog is. Voor hygiënische ontsmetting van de
handen gebruikt u 2 x 3 ml met telkens 30 sec. inLIQUI MOLY GmbH
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