PROFESJONALNY SYSTEM HIGIENY RĄK
CZYSTOŚĆ. BEZPIECZEŃSTWO. WYDAJNOŚĆ.

Epicare 5C
ANTYBAKTERYJNE MYDŁO DO RĄK
Epicare 5C jest niskopieniącym mydłem o właściwościach dezynfekcyjnych i dermatologicznie
przetestowanym efekcie nawilżającym. Nie zawiera barwników, substancji zapachowych,
triklosanu ani biguanidu poliheksametylenowego.
n

Czystość – czyszczenie i dezynfekcja rąk w jednym kroku, dzięki czemu mydło doskonale
sprawdza się na rynkach instytucjonalnych, np. w placówkach opieki długoterminowej oraz
przetwórstwie żywności. Łatwe i szybkie dozowanie poprzez dozownik Ecolab Maximum.

n

Bezpieczeństwo – skuteczność według EN 1499 (antybakteryjne mydło w płynie)
(2 ml / 30 sek.), bakteriobójczość według EN 1276 oraz EN 13727 (30 sek., warunki
brudne), drożdżobójczość według EN 1650 oraz Pr EN 13624 (60 sek., warunki brudne).
Produkt przetestowany zgodnie z wytycznymi DGHM / VAH (3 ml / 30 sek.).

n

Wydajność – dzięki wysokiej tolerancji skórnej oraz efektowi nawilżającemu produkt
doskonale nadaje się do częstego użycia. Epicare 5C oferuje szerokie spektrum skuteczności,
gwarantując bezpieczeństwo żywności i pomagając uniknąć skażeń krzyżowych.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

DO STOSOWANIA Z DOZOWNIKIEM ECOLAB

UWAGI SPECJALNE / INFORMACJE

1

Epicare 5C został zaprojektowany do
stosowania w połączeniu z dozownikiem
Ecolab Maximum.

100 g płynu zawiera:
0,9 g chlorku didecylodimetyloamoniowego
0,9 g diglukonianu chlorheksydyny

1.		 Przeczytaj szczegółowe informacje
dotyczące stosowania zamieszczone
w planie higieny oraz na etykiecie
produktu.

Tylko do użytku profesjonalnego!

3

2

4

2.		 Umieść w zagłębieniu dłoni 2-3 ml
Epicare 5C, a następnie rozprowadź
produkt po wszystkich powierzchniach
rąk.
3.		 Pocieraj dłonią o dłoń przez 30-60 sekund
(zgodnie z normą EN).
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4.		 Wypłucz ręce czystą wodą.
5.		 Dokładnie osusz ręce papierowym
ręcznikiem.

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE
Stosuj środek dezyfekcyjno-czyszczący
bezpiecznie. Przed użyciem zawsze czytaj
etykietę oraz informacje o produkcie.
Dalsze informacje znajdziesz na etykiecie
produktu oraz w karcie charakterystyki.
Karta charakterystyki dostępna jest dla
użytkowników profesjonalnych na życzenie.
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowuj produkt w temperaturze od
0°C do 40°C wyłącznie w oryginalnym
i zamkniętym opakowaniu.
OPAKOWANIE HANDLOWE
6 x 500 ml
2x5l
SYMBOL
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