
Handdesinfektion Greenline

Profesionálny prípravok na osobnú hygienu s dezinfekčnou zložkou

74-93

Oblasť použitia:

Ekologický produkt, ktorý je určený na likvidáciu

mikroorganizmov. Obsahuje látky, ktoré spoľahlivo a starostlivo

likvidujú vírusy, baktérie a choroboplodné zárodky, kvasinky a

plesne z povrchov rúk.

Spôsob použitia:

Pre dostatočné ošetrenie rúk naneste približne 3 ml dávku

neriedeného prípravku do dlaní a rovnomerne roztierajte na

rukách minimálne 30 sekúnd. Po celý čas udržujte pokožku rúk

vlhkú. Skladujte na chladom a temnom mieste. Chráňte pred

slnkom.

Vlastnosti výrobku:

Ekologický a pokožkou dobre znášanlivý prípravok na elimináciu

mikroorganizmov z povrchu rúk, vyrobený a stabilizovaný z

minerálnych roztokov elektrochemickou cestou.

• Likviduje vírusy, baktérie, choroboplodné zárodky, kvasinky a

plesne

• Účinné látky: aktívny chlór, etanol

• Bez obsahu konzervačných látok, emulgátorov, stabilizátorov

a tiež vonných látok

• Slabá vôňa chlóru

• Nehorľavý

• Bez symbolov nebezpečnosti

• Registrovaný biocídny dezinfekčný prípravok v BAuA č.

88309

• Vyrobený z recyklovateľných látok prírodného pôvodu

• Objednávkový kód výrobku: 74-9305 kanister 5 litrov

Bezpečnostné pokyny :

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené na obale a karte

bezpečnostných údajov výrobku. Zmeny vyhradené. Pred každým

použitím overte znášanlivosť podkladového povrchu.

Informácie uvedené v tomto technickom liste sú výsledkom skúšok nášho technického oddelenia a skúseností praktických aplikácií. Naše ústne a písomné odporúčania odovzdávame s najlepším 

vedomím a platia len ako nezáväzné pokyny. Pred aplikáciou produktu si starostlivo  preštudujte údaje uvedené na etikete a v karte bezpečnostných údajov. TECHNO-SERVICE SK spol. s r. o .

nenesie zodpovednosť za náhodné škody, ani za škody spôsobené v dôsledku nesprávneho použitia alebo predaja výrobku inému odberateľovi.

TECHNO-SERVICE SK spol. s r.o. , Strojnícka 5, 080 01  Prešov, tel./fax: +421 51 77 11 181,
mobil: +421 917 845 175, e-mail: info@metaflux-ts.sk , www.metaflux-ts.sk

V takmer päťdesiatročnej histórii vývoja a výroby chemických

produktov značky Metaflux zostávajú pevne dodržiavané tri

základne princípy – najvyššia možná technická kvalita, najnižšie

možné znečistenie ovzdušia na pracovisku a maximálna

ohľaduplnosť k životnému prostrediu.

Nový produktový rad Metaflux Greenline je postupne tvorený

technologicky celkom novými výrobkami. Vedľa vysokej

výkonnosti a účinnosti produkty spĺňajú ďalšie požiadavky

zamerané na maximálnu možnú ochranu životného prostredia a

bezpečnosť práce na pracoviskách našich zákazníkov. Pre všetky

nové produkty s logom Metaflux Greenline sú spoločné tieto

kvalitatívne parametre:

• Produkty neškodné pre životné prostredie

• Produkty s biologickou odbúrateľnosťou

• Produkty s vysokou výkonnosťou a účinnosťou

• Produkty bez GHS symbolov nebezpečnosti

• Produkty bez obsahu agresívnych látok ropného pôvodu

• Produkty bez obsahu tekavých organických látok (VOC)

a nasýtených uhľovodíkov (MOSH)

• Produkty bez obsahu zdraviu škodlivých chemikálií

• Produkty vyrobené z plne recyklovaných surovín prírodného

pôvodu

• Produkty vhodné pre alergikov

• Produkty dobre znášanlivé ľudskou pokožkou

Produktový rad Metaflux Greenline


