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Απολύμανση χεριών
Περιγραφή
Αλκοολούχο τζελ για την υγιεινή απολύμανση των χεριών. Δρα απολυμαντικά σε βακτήρια θετικά και αρνητικά κατά Gram, ζυμομύκητες, μύκητες και ενθυλακωμένους ιούς (π.χ. Influenza, HBV, HIV, SARS-CoV-2).
Με περιποιητικό εκχείλισμα Hamamelis (αμερικανικό
θεραπευτικό βότανο). Αυτό το ειδικό εκχείλισμα που
περιέχει ταννίνη, το οποίο δρα κατά των φλεγμονών και
επιδρά κατά της υπερβολικής ανάπτυξης βακτηρίων,
ενισχύει επίσης το δέρμα κατά την επίδραση της υγρασίας (π.χ. μέσω του φορέματος προστατευτικών γαντιών). Η πανθενόλη που περιέχει επηρεάζει τον νέο σχηματισμό κυττάρων δέρματος και έχει αντιφλεγμονώδη
και αντικνησμική δράση. Η φυσική βιζαβόλη, το αντιφλογιστικό συστατικό από το χαμομήλι, μπορεί να
δράσει κατά των φλεγμονών και των περιβαλλοντικών
επιδράσεων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα με ασφαλή
τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

ιδιότητες
- για την υγιεινή απολύμανση των χεριών
- δερματολογικά ελεγμένο
- μειώνει την επίδραση υγρασίας λόγω ιδρώτα στο
δέρμα
- περιέχει περιποιητική πανθενόλη
- με φυσική βιζαβόλη, τη δραστική ουσία από το
χαμομήλι
- δεν περιέχει λίπη
- χωρίς σιλικόνη
- ουδέτερο pH
- ευχάριστη αίσθηση αφής

Εφαρμογή
Πριν την εργασία ή πριν το φόρεμα γαντιών εφαρμόστε
περίπου 1 ml στο καθαρό, στεγνό δέρμα, κατανείμετε
ομοιόμορφα και μαλάξτε καλά μέχρι το δέρμα να είναι
εντελώς στεγνό. Για την υγιεινή απολύμανση των χεριών χρησιμοποιήστε 2 x 3 ml με αντίστοιχη διάρκεια
δράσης 30 δευτ.
Υπόδειξη: Η δοσομέτρηση της μαλακής φιάλης 2 l (αρ.
είδ. 21632) πραγματοποιείται μέσω διανομέα για μαλακές φιάλες (αρ. είδ. 3336) της LIQUI MOLY.

Η πληροφορία μας βασίζεται σε σχολαστικές
έρευνες και μπορεί να θεωρηθεί ως αξιόπιστη,
παρόλα αυτά είναι μη δεσμευτική.

τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρώμα / όψη

leicht viskoses, klares Gel
/ light viscous, clear gel

τιμή pH

6,5 - 7,5

πυκνότητα

0,9 g/cm³

ενεργές ουσίες

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

ελάχιστη διάρκεια διατήρησης σε εργοστασιακά
κλειστή συσκευασία

24 Μήνες

Πεδίο χρήσης
Για την υγιεινή απολύμανση των χεριών.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Germany

Τηλέφωνο: +49 (0)731/1420-0
Φαξ: +49 (0)731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης:
0800/8323230
Τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης:
+49 (0)731/1420-871
www.liqui-moly.de

