
SURE® Instant Hand Sanitizer
Hatékony, friss illatú, habzó kézfertőtlenítő. 
Alkohol és triklozán mentes.
Leírás
A SURE Antibac Hand Wash Free az egyedi SURE termékkör tagja, mely
100%-osan lebomló*, növényi alapú összetétellel rendelkező professzionális
tisztítószereket kínál minden napi tisztítási és személyi higiéniai feladat elvégzésére.
SURE Instant Hand Sanitizer rugalmas kézhigiénés megoldást kínál, víz nélkül 
használandó. Nem osztályozott (veszélyjel mentes), alkoholmentes kézfertőtlenítő, amely 
kiváló hatékonyságú és bőrkímélő. Hatékonyan elpusztítja a baktériumokat, élesztőket, 
gombákat. Hatékony a vírusok, például a H1N1 ellen is. 100% -ban természetes 
parfümöt tartalmaz, friss illatú.
SURE Instant Hand Sanitizer biztonsággal használható. Biológiailag lebomló, 
triklozán- és parabén-mentes és nem veszélyes besorolású.

Tulajdonságok

• Megújuló forrásokból származó, növényi alapú összetevőket tartalmaz
• 100%-osan lebomlik és természetes módon komposztálódik
• Kiváló minőségű, egyenletes hab textúrájú
• Egyszerűen, víz használata nélkül, egy lépésben fertőtleníti a kezet
• Tejsav-alapú, természetes forrásokból származó szerves hatóanyaga gátolja a 

baktériumok, élesztőgombák, gombák és egyéb mikroorganizmusok növekedését
• Az alábbi szabványoknak felel meg: EN1500, EN13727, EN1276, EN13624 (élesztő), 

EN1650 (élesztő), EN14476 (Modified Vaccinia Ankara)
• Megfelel a kézfertőtlenítésre vonatkozó legfrissebb követelményeknek
• Triklozán- és parabén-mentes
• 100% természetes illatanyag, kellemes citrom illattal
• Bizonyítottan gyéndég a bőrhöz
• Környezeti veszély szempontjából nem besorolt, a felhasználásra vonatkozóan nem 

rendelkezik biztonsági figyelmeztetéssel
Előnyök
• A természet erejének felhasználásával csökken a környezetre gyakorolt hatás
• Könnyen bedörzsölhető, nem hagy ragacsos érzést, a kitűnő minőség és az 

egyenletes hab textúra miatt
• Nagyon hatékony a fertőzések terjedésének megakadályozása érdekében, hogy 

megvédje márkáját
• Bizonyítottan kíméletes a bőr egészségének védelme érdekében
• Veszélyjel mentes, biztonságosan és egyszerűen használható az egészséget 

környezet kialakítását elősegítve
• Friss, kellemes illatával fokozza a vendégélményt

Használati utasítás
1. Vigyen fel 3 ml SURE Instant Hand Sanitizer-t a száraz és láthatóan tiszta kezekre.
2. Dörzsölje a kéz bőrébe 30 másodpercig..
3. Hagyja megszáradni.
4. Ha 30 másodpecen belül megszárad a bőr, ismtelje meg az eljárást.
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Technikai adatok
Megjelenés
pH
Relativ sűrűség (20°C)  
Viszkozitás (m.Pas; 25°C)  

halványsárga folyadék
 2.7
1.02
300

A fenti adatok átlagos gyártási értékek és nem tekinthetők specifikációnak.

Biztonságos kezelési- és tárolási információ
Csak professzionális felhasználásra
Eredeti, zárt csomagolásában tárolandó. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleti körülményeket (min. 6°C/ max. 35°C).
A termék kezelésére és hulladékba kerülésére vonatkozó részletes útmutatást a  Biztonsági Adatlap tartalmazza.

Mikrobiológiai adatok
SURE Instant Hand Sanitizer széles körű hatékonysági tesztelésen esett át; tAz eredmények bizonyítják, hogy a SURE Instant Hand 
Sanitizer az előírásszerű alkalmazás mellett igen hatékony kézfertőtlenítő.

EN Szabványok:
A SURE Instant Hand Sanitizer megfelelt az alábbi hivatalos vizsgálatoknak:
EN1500 (3 ml/30 mp)
EN13727 (szennyezett körülmények,, 30 mp)
EN1276 (szennyezett körülmények, 30 mp)
EN13624 (élesztő, szennyezett körülmények,, 30 mp)
EN1650 (élesztő, szennyezett körülmények, 30 mp)
EN14476 (Modified Vaccinia Ankara 30 mp)

Environmental information
*A SURE Instant Hand Sanitizer az OECD 301B tesztjének megfelelően 100%-osan biológiailag lebomló.
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