Triformin® DECON
Handenwasmiddel met ontsmettende werking
- Klaar-voor –gebruik-oplossing
Gebruiksgebieden :

 Voor hygiënische handenreiniging in ziekenhuizen, keukens, kantines en levensmiddelenbedrijven waar hygiëne een grote rol speelt

 Efficiënt handen wassen wordt gecombineerd met bijkomende kiem-dodende werking.
Bijzondere eigenschappen :

 bactericide, fungicide en werkzaam tegen virussen (incl. HIV, HBV, HCV, griepvirus)
 Huidvriendelijk, bevestigd met dermatologische certificaten
 Vrij van parfum of kleurstoffen
 Microbiocide werking van het hygiënische handen wassen bewezen voor EN1499
GEBRUIK EN DOSERING
Ca. 3 ml Triformin® Decon via de zeepverdeler op de natte handen verdelen (ongeveer 3 x de
hendel overhalen).
Gedurende 30 seconden inzepen volgens de welbekende methode, duimen niet vergeten!
Na de 30 seconden inwerktijd grondig afspoelen onder stromend water.
Grondig afdrogen met een wegwerphanddoek.
Voor een optimale, handige en hygiënische dosering adviseren wij het gebruik van de
Triformin®dispenser.
Hygiënisch handen wassen : 3 ml / 30 sec
Niet mengen met andere producten
Enkel voor professioneel gebruik
Desinfectantia veilig gebruiken : lees het etiket en productinfo vóór gebruik
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Triformin® DECON
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
Werkzaam bestanddeel per 100 gr : 0.995 gr Polyhexamethylenbiguanide
Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 1,0 g/cm³
pH-waarde concentraat : ca. 6,0 (concentraat, 20°C)
Viscositeit (concentraat, 20°C) : < 100 mPas
Biologische afbreekbaarheid : de in het product aanwezige grondstoffen zijn voor meer dan 90%
biologisch afbreekbaar.
Fysiologie : Het product bevat geen pesticiden of gechloreerde koolwaterstoffen. Bij correct
gebruik wordt voldaan aan de geldende normen.
Houdbaarheid : 30 maanden, bij een temperatuur van 4 – 25 °C

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool N – milieugevaarlijk product
Bevat Polyhexamethylenbiguanide

Gevaaraanduidingen
R 51/53

Giftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn
schadelijke effecten veroorzaken

Veiligheidsmaatregelen
S 61

Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart

Bevat Polyhexamethylenbiguanide, kan allergische reacties veroorzaken

ECOLOGISCHE INFORMATIE
Vrij van GMO’s (Genetic Modified Organisms) of GMO-derivaten.
De oppervlakteactieve stof in dit preparaat voldoet aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid
vastgelegd in de verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergenten

VERPAKKING(EN)
Bestelnummer
319648
316663

Verpakkingsvorm
karton 10 x 1 lit
karton 20 x 0.5 l

981050 triformin ellbow -dispenser

1 lit
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