K2 ALCOSEPT 770ml
Płyn antybakteryjny
Indeks produktu: H072
Kod kreskowy: 5906534017840

Dane techniczne
Pojemność: 770 ml
Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia

Pobierz zdjęcia

Opis
K2 ALCOSEPT jest gotowym do użycia płynem antybakteryjnym na bazie alkoholu, do higienicznej
dezynfekcji rąk, o skutecznym działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Stworzony do
stosowania w sytuacjach i miejscach wymagających zachowania wysokiego poziomu higieny. Pomaga
wszędzie tam, gdzie umycie rąk jest utrudnione. Zabija 99% wirusów i bakterii. Działa skutecznie wobec
wirusów osłonkowych – niszczy koronawirusy. Wysycha bez konieczności wcierania, zaraz po roztarciu na
dłoniach. Zawiera aloes. Nie wysusza rąk. Może być stosowany do rąk jak i do powierzchni.PRODUKT
POLSKI.
Przeznaczenie:
- dom – dla osób dorosłych, do użycia w celu higienicznej dezynfekcji dłoni
- ośrodki zdrowia, szpitale, laboratoria – dla personelu medycznego, pacjentów, osób odwiedzających, które
przebywają na terenie danej placówki
- domy opieki, hospicja – dla opiekunów, podopiecznych i odwiedzających
- salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu – dla kosmetyczek, fryzjerów i tatuażystów do stosowania przed
wykonywaniem zabiegów
- placówki oświatowe – dla nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji
- sklepy i punkty usługowe – dla sprzedawców oraz klientów
- kluby fitness, siłownie – dla personelu oraz klientów
- biura i urzędy – dla pracowników, pracowników firm współpracujących oraz interesantów
Zawiera substancje czynne: Etanol: 70g / 100g
Nr pozwolenia na obrót: 0124/TP/2020
Sposób użycia:
K2 Alcosept należy stosować bez rozcieńczenia, bezpośrednio na skórę rąk. Podczas dezynfekcji ręce
powinny być cały czas zwilżone środkiem. W celu uzyskania higienicznej dezynfekcji rąk:
- wcierać 3 ml preparatu przez minimum 30 sekund na uprzednio umyte ręce. Czynność powtórzyć. Czas
kontaktu powinien wynieść 60 sekund (2 razy po 30 sekund).

[POBIERZ INSTRUKCJE MYCIA RĄK]

Prezentacja
https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/232176515?rel=0&startSlide=1

Porady
Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku
opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Jak SKUTECZNIE dezynfekować auto?
Czytaj więcej
Jak skutecznie dezynfekować wnętrze kabiny samochodu? To pytanie
zadaje sobie wielu kierowców. Jak dezynfekować tapicerkę oraz dbać

o klimatyzację samochodową i układ wentylacji? Co zrobić aby
uchronić samochód przed koronawirusem i grypą? Po przeczytaniu
tego artykułu sporo się dowiesz. Dlaczego trzeba dezynfekować
auto? Zagrożenia dla zdrowia kierowcy i pasażerów Płyn do
dezynfekcji samochodu Ochrona przed koronawirusem, grypą i
podobnymi zagrożeniami Czyszczenie klimatyzacji samochodowej –
TANIO i SKUTECZNIE Czyszczenie tapicerki.

https://k2.com.pl/blog/jak-skutecznie-dezynfekowac-auto/
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