THINK

SAFE
ACTISEPT PLUS

GEBRUIKSKLARE HANDDESINFECTIE
Actisept Plus is een zeer effectief middel voor handdesinfectie
in bijv. de gezondheidszorg, voedingsmiddelen- en veterinaire
sector en laboratoria. Actisept Plus desinfecteert handen in
30 seconden en droogt de huid niet uit. Het laat geen residuen
achter. Bovendien heeft u na gebruik geen last van plakkerige
handen.

TOEGEPAST IN
•
Voedingsmiddelenbranche
•
Horeca
•
Cosmetische sector
•
Veterinaire sector
•
Laboratoria
•
Gezondheidszorg

BESTRIJDEN VAN BACTERIËN EN GISTEN
Actisept Plus bestrijdt bacteriën en gisten op de menselijke
huid. De kleine sprayflacon is handig om mee te nemen, zodat
je waar nodig, handen snel kunt desinfecteren: sprayen, laten
drogen, klaar!

VOORDELEN
•
Sprayen, laten drogen, klaar!
•
Effectief tegen bacteriën en gisten
•
In 30 seconden klaar
•
Resistentievorming niet mogelijk
•
Eenvoudig mee te nemen
•
Laat geen residuen achter

70% ISOPROPANOL
Het middel is gemaakt op basis van 70% isopropanol. Dit maakt
het heel effectief tegen bacteriën en gisten. Aangezien het
micro-organisme onherstelbaar wordt beschadigd is resistentievorming uitgesloten. De isopropanol is verdund tot 70% met
gedemineraliseerd water waardoor er geen residuen worden
achtergelaten.

Het handdesinfectiemiddel Actisept Plus is leverbaar in
sprayflacons (250 ml) en navul verpakking (5 l).
MEER INFORMATIE
Ga naar www.veipdisinfectants.com voor meer informatie en
verkooppunten.
Gebruik biociden veilig en lees vóór gebruik het etiket en de
productinformatie.

THINK

CLEAN

TOELATINGSNUMMER: 14413 N, PT01
GEBRUIKSAANWIJZING ALGEMEEN
Actisept Plus is meteen te gebruiken. De vloeistof hoeft dus
niet te worden verdund. Was voor hygiënische handdesinfectie
de handen en nagels grondig met water en zeep. Maak daarbij
gebruik van een nagelborsteltje. De handen afdrogen met
disposable papieren handdoekjes.
TOEPASSING & DOSERING
Breng 4 ml. van het middel aan op de schone en droge
handen. De Actisept Plus goed inmasseren, waarbij
vingertoppen, nagels en de plooien tussen de vingers goed
moeten worden bevochtigd. Zorg dat de handen gedurende
de gehele inwerkingstijd van 30 seconden vochtig blijven. Na
afloop van de inwerkingstijd de handen met gespreide vingers
aan de lucht laten drogen.
Dosering: 4 ml voor beide handen. Doseren met pomp
of spraydispenser. Zie het etiket van de dispenser voor
doseringsvolume. Minimale inwerkingstijd: 30 seconden.
VERPAKKINGSVORMEN
Veip-artikelnummer
131709
131710

Omschrijving
2 x 5 liter
16 x 250 ml

VOORZORGSMAATREGELEN
Licht ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige
oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken,
open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Inademing van damp vermijden. BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlezen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen.
INFORMATIE OVER ALLERGENEN
Bevat geen allergenen en/of parfums, bestanddelen van
parfums. Geen overgevoeligheid bekend.
GEVARENAANDUIDINGEN

GHS02 / GHS07

CHEMISCH/TECHNISCHE INFORMATIE
Verschijningsvorm:
Vloeistof
Kleur:
Kleurloos
Geur:
Alcoholachtig
Geurdrempelwaarde, mg/m3
8-1499
Smeltpunt/smelttraject, °C:
-29
Vlampunt, °C:
18 (gesloten cup)
Oxiderende eigenschappen: Geen
Oplosbaarheid in water:
Volledig
Explosiegrenzen, vol% in lucht: 2,0-13,4 (isopropylalcohol)
Dampspanning, mbar bij 20°C: 44 (isopropylalcohol)
pH:
≈7
Bestanddelen:
Actisept Plus is een vloeibaar
desinfectiemiddel op basis van
70% isopropanol.
Opslag:
Verpakking op een goed
geventileerde plaats en goed
gesloten bewaren.
Houdbaarheid:
2 jaar na productiedatum

