Triformin® safeDIS
Handendesinfecie-middel. Klaar-voor –gebruik-oplossing
Gebruiksgebieden :

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

Bijzondere eigenschappen :

 bactericide, fungicide en werkzaam tegen virussen (incl. Norovirus)
 Huidvriendelijk met verzorgende componenten
 Goede verdraagzaamheid, gecertificeerd met dermatologische attesten
 Op basis van alcohol, vrij van parfum of kleurstoffen
 Opgenomen in de VA H-lijst (Association for Applied Hygiene )
GEBRUIK EN DOSERING
Ca. 3 ml Triformin®SafeDIS via de zeepverdeler op de gewassen en droge handen verdelen
(ongeveer 3 x de hendel overhalen).
Gedurende 30 seconden inwrijven volgens de welbekende methode, duimen niet vergeten!
Niet afspoelen / niet afdrogen!
Voor een optimale, handige en hygiënische dosering adviseren wij het gebruik van de
Triformin®dispenser.
Bactericide, fungidice, en virucide

3 ml – 30 seconden

Niet mengen met andere producten.
Enkel voor professioneel gebruik.
Desinfectantia veilig gebruiken : lees het etiket en productinfo vóór gebruik
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Triformin® safeDIS
TECHNISCHE KENMERKEN
Inhoudsstoffen volgens EG-richtlijnen :
Werkzaam bestanddelen per 100 gr : 64,00 gr ethanol
8,00 gr propan-1-ol
Soortelijk gewicht (20°C) : ca. 0.9g/cm³
pH-waarde concentraat : 3.4 (concentraat, 20°C)
Viscositeit (concentraat, 20°C) : 1.5 mPas
Vlampunt : 19,5°C (volgens Abel-Pensky)
Houdbaarheid : 18 maanden, bij een temperatuur van -20°C tot +40 °C, buiten zonlicht bewaren.

GEVAARAANDUIDINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN
Gevarensymbool

F ontvlambaar
Xi irriterend

Gevaaraanduidingen
R 11
R 36

Ontvlambaar
Irriterend voor de ogen

Veiligheidsmaatregelen
S7
Verpakking goed gesloten houden
S9
S 16
S 26
S 46

Opslaan in goed geventileerde ruimte
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – niet roken
In geval van contact met de ogen, overvloedig spoelen met water en een arts raadplegen
Bij inname door de mond, arts raadplegen en etiket of technische fiche tonen.

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
Verpakkingsvorm
324248
karton 10 x 1 lit
981050 triformin ellbow -dispenser
1 lit
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