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Alle vermelde gegevens zijn samengesteld volgens onze 
huidige kennis en ervaringen; de gegevens zijn niet 
bindend. Details over het product vindt u in het veiligheids-
informatieblad.  NL  0720

Alcoholoplossing voor hygiënisch handenwassen

pH conc 8 102 4 12 140

Overige informatie
Doos met 35 flacons à 150 ml art.nr. 00618 
Doos met 25 flacons à 200 ml art.nr. 00647 
Doos met 10 euroflacons à 500 ml art.nr. 00617 
Doos met 10 V10-flacons à 500 ml art.nr. 00619 
Doos met 20 flacons à 500 ml art.nr. 00623
Doos met 12 euroflacons à 1000 ml art.nr. 00599
Doos met 6 V10-flacons à 1.000 ml art.nr. 00598
Doos met 12 flacons à 1 l art.nr. 00624 
Jerrycan à 5 l art.nr. 20536 

Toebehoren
Wanddispenser voor 
1.000 ml V10-flacons art.nr. 80044
Wanddispenser voor  
1.000 ml euroflacons art.nr. 80054

Samenstelling
100 gr bevat: 63,1 gr 2-Propanol en 2,9 gr Ethanol

Houdbaarheid na opening 6 maanden 

Kenmerk volgens EG-verordening 1272/2008  
(CLP): gevaar; GHS02, GHS07

BAuA reg. nr. N 58085

Hygiënische middelen veilig gebruiken.

Toepassingsbereik
Voor het hygiënisch handenwassen in het levensmiddelenbereik, scholen, kinderopvang, hotels, 
zorginstellingen, industrie en openbare instellingen.

Gebruiksaanwijzing: 
Inwrijven in de droge handen. Voor een hygiënisch resultaat de handen met voldoende 
CIMOCID bevochtigen en zonder toevoeging van water 30 seconden volgens de standaard-
procedure uitwrijven. 

Toepassingsbereik/effectiviteit Concentratie/inwerktijd Informatie

Hygiënische handdesinfectie en  
bacteriedodende levurocidal

conc. 30 sec.* conf. VAH, EN 1500, EN 13727,
EN 13624

Tuberculocide (m. terrae) conc. 30 sec. conf. EN 14348 hoge en lage 
belasting

Beperkte virucide (incl. HIV, HBV, HCV) conc. 15 sec.** conf. RKI aanbeveling  
Bundesgesundheitsblatt 01-04

Rotavirussen conc. 30 sec. conf. EN 14476 zonder belasting

Norovirussen (Murine Norovirus MNV) conc. 30 sec. conf. EN 14476 lage belasting

* Handen gedurende de gehele toepassing met het geconcentreerde product vochtig houden.

** Voor hygiënische handdesinfectie moet een blootstelling van ten minste 30 seconden worden gehandhaafd.

Producteigenschappen
• Getoetst naar VAH (D)
• Sterke bactericide werking
• Vrij van geur-, kleur- en verdere hulpstoffen

Opmerking
Vloeistof en damp licht ontvlambaar. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of  
duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur 
en andere onstekingsbronnen. Niet roken. Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van 
statische elektriciteit. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. BIJ CONTACT 
MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen 
indien mogelijk verwijderen; blijven spoelen. Inhoud/verpakking afvoeren volgens lokale/ 
regionale/nationale/internationale verwerking voorschriften. Veiligheidsinformatieblad opvolgen.


