
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Soft Care™ Des E Spray 
Alkoholos, fertőtlenítő hatású kéztisztító, 
szórófejes alkalmazásra 

H5 
Termékleírás 
A Soft Care Des E Spray egy víz nélküli fertőtlenítésre használható, 
alkoholos kéztisztító, mely szórófejes használatra is alkalmas. 
Egészségügyi és élelmiszer-feldolgozó környezetben történő 
használatra is megfelelő. 

Legfontosabb tulajdonságok 
A Soft Care Des E Spray egy etanol (71,5%) bázisú alkoholos 
kézfertőtlenítő. Az etanol egy nagyon hatékony fertőtlenítőszer, ami 
igen hatásos az állandó és átmenetileg a bőrön megtelepedő 
mikroorganizmusok ellen, mint a baktériumok (pl. MRSA) és az 
élesztő. Egyaránt hatékony burkos- (pl. Influenza), és bizonyos nem 
burkos (pl. Norovirus, Adenovirus) vírusok ellen is.  
A termék hozzáadott nedvesítőszereket, kitűnő bőrápoló 
összetevőket tartalmaz, így nem szárítja a bőrt. Ezáltal olyan 
területeken is alkalmazható, ahol a kezek gyakori fertőtlenítése 
elengedhetetlenül szükséges, mint például kórházak, valamint olyan 
helyiségek, ahol nem lehet vízhez hozzáférni. 
A Soft Care Des E Spray illatanyag-mentes, ezáltal elkerülhető az 
ételek beszennyezésének veszélye, melynek köszönhetően 
élelmiszer-feldolgozó környezetben is alkalmazható. 
A Soft Care Des E Spray alacsony viszkozitással rendelkezik, így 
számos egészségügyi eszközön megfelelően alkalmazható. 
A Soft Care Des E Spray az Európai Kozmetikai Irányelveknek 
megfelelően lett kifejlesztve, ezáltal a használati útmutatóban 
foglaltaknak megfelelő alkalmazása teljesen biztonságos. 

Előnyök 
• Etanolt tartalmaz, ami egy nagyon hatékony fertőtlenítő
• Sebészeti fertőtlenítésre is alkalmazható
• Illatanyag- és színezőanyag-mentes (élelmiszer-feldolgozó
területeken is használható)
• Nedvesítőszereket is tartalmaz - megelőzi a bőrirritációt
• Folyékony állaga lehetővé teszi a szórófejes alkalmazást

Használati útmutató 
Adagolóból vigyünk fel 3 ml terméket a tiszta, száraz kezekre és 
dörzsöljük 30 másodpercig. Különösen ügyeljünk az ujjak végei, a 
körmök és az ujjközök fertőtlenítésére. A kezeket a behatási idő 
alatt nedvesen kell tartani! 
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Technikai adatok 
Megjelenés:  Tiszta, színtelen folyadék 
Relatív sűrűség (20°C): 0,86 
pH érték: 7 
A fenti adatok átlagos gyártási értékek, nem tekinthetők 
termékspecifikációnak. 

Biztonságos kezelés és tárolási információ 
Eredeti, bontatlan csomagolásban, szélsőséges hőmérsékleti 
körülményektől óvva tárolandó. (Hőmérséklet -5 °C  < és < 40 °C). 
Részletes útmutató a termék kezeléséről és megsemmisítéséről a 
különálló Biztonsági Adatlapon található. 
Elsősegélynyújtás: A gőzök véletlen belélegzésekor rosszullét esetén 
orvost kell hívni. Szembe jutáskor a szemet bő vízzel azonnal ki kell 
mosni. Véletlen lenyelés esetén a szájat ki kell öblíteni. Azonnal 
itatni kell 1 pohár vizet. Rosszullét esetén orvosi ellátást kell kérni.   
Hulladékkezelés: A termék maradékainak és csomagolási 
hulladékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az 
irányadók. A habzásmentességig öblített csomagolóanyag 
kommunális hulladékként kezelhető. 
Környezetvédelem/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény, illetve 
a belőle származó hulladék élővízbe, talajba, illetve közcsatornába 
jutását. 
Szennyezés-mentesítés: A szabadba kikerült terméket folyadékot 
megkötő anyaggal fel kell itatni és a felitatott anyagot megfelelő 
tárolóedényben kell tartani a megsemmisítésig. 
Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban száraz, 
hűvös, jól szellőztethető helyen, Napfénytől és sugárzó hőhatástól 
távol, élelmiszertől, italoktól és állateledeltől elkülönítve 24 hónapig 
eltartható. 
Gyártja: JohnsonDiversey B.V, Hollandia Remrandtlaan 414,7545 
ZW Enscede, PO box 50, 7500 AB Enschede 
OTH engedély száma: JÜ-19836-3/2014. 
Terméktípus: PT1. 

Forgalmazza: 
Diversey Kft. 
2040 Budaörs, Puskás T. út 6. 
Tel: 23/509-100 

www.diversey.com  


