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TECHNICKÝ LIST

KILL PLUS

speciální prostředek pro rychlou hygienu rukou
CHARAKTERISTIKA
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Ideální pro každodenní použití
Obsahuje antibakteriální a virocidní přísady
Testováno dle norem: EN 12054, EN 1500,
EN 14476, EN 1650
Bezoplachový, neobsahuje alkohol
Je prakticky bez zápachu
Nevysušuje ruce
Je kompatibilní s HACCP procesy

VÝHODY
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Antibakteriální a virocidní přísady
Bez rozpouštědel a silikonů
Bezoplachový
Neobsahuje alkohol
Obsahuje zvlhčovač a kondicionér
Ideální pro každodenní použití
Vysoká kompatibilita s pokožkou
Vydrží déle než gelové přípravky
Naprosto hygienický, jelikož je aplikován
dávkovacím systémem NETTUNO (T-SMALL
dávkovači)
Praktické malé balení
Dermatologicky testováno – splňuje přísné
náplasťové a provokační testy
Testováno dle norem: EN 12054, EN 1500, EN
14476, EN 1650

VLASTNOSTI
Vzhled:
Barva:
Vůně:
pH:
Měrná hmotnost:

kapalina
zelená
bez zápachu
5,5 (+/- 0,5)
1010 g/l (+/- 10)

SKLADOVÁNÍ
Skladuje se v uzavřených obalech na místech
chráněných před přímými povětrnostními vlivy.
Doporučená teplota skladování +10 až +35oC.
Trvanlivost produktu je 36 měsíců, musí být
spotřebován do 12 měsíců od otevření originálního
obalu.

BALENÍ
NÁVOD NA POUŽITÍ
Naneste přiměřené množství přípravku KILL PLUS
na
suché
a
čisté
ruce.
Vetřete
a důkladně promněte na povrchu pokožky rukou,
dokud nejsou ruce suché.

KILL PLUS je dodáván v balení 300 ml sprej, 800 ml
sáček a 1000 ml lahev.

Prohlášení: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby,
které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno
přizpůsobit konkrétním podmínkám. Firma Lachem s.r.o. proto nemůže přijmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty způsobené nevhodným použitím výrobku.

DODAVATEL: LACHEM s.r.o., Dobrovského 252, 563 01 Lanškroun CZ, tel.: +420 704 022 343, info@lachem.cz

