CMT Hand Disinfection Gel
Toelatingsnummer 14623 N

Product
CMT® Hand Disinfection Gel is een op alcohol gebaseerd
handdesinfectie product ter bestrijding van bacteriën (exclusief
bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en schimmels, voor gebruik
zonder naspoelen. CMT® Hand Disinfection Gel bevat een uiterst
effectieve combinatie van de werkzame stoffen ethanol en
isopropanol. De toegevoegde glycerine helpt een schrale huid
voorkomen en geeft de huid een zacht en glad gevoel. CMT® Hand
Disinfection Gel is toegelaten bij het CTGB onder toelatingsnummer
14623 N, daarnaast is de combinatie van werkzame stoffen getest door
een onafhankelijk instituut op veilig gebruik in de voedingsmiddelen
sector.
Werkzame stoffen
Ethanol
80% V/V
Isopropanol
5 % V/V
Producteigenschappen

Snelle inwerktijd en droging ( 30 sec).

Bevat geen toegevoegde parfums die voedsel kunnen
contamineren .

Glycerine als verzorgend bestanddeel.

Kan vóór het aantrekken van handschoenen worden
gebruikt. ( wel eerst aan de lucht laten drogen)

Gemakkelijk te gebruiken .

Geschikt voor CMT en medische dispensers.

Toepassingsgebied

Industriële high-care zones

Food- processing zone

Farmaceutische industrie

Catering en vliegtuig catering

Groot keukens en overige instellingen in de foodsector

Dierenarts praktijken

Wellness sector

Laboratoria

Clean -rooms

Ziekenhuizen en andere zorginstellingen

Tandartspraktijken, dentale zorg

Gebruik in thuiszorg situaties
Middel Is toegelaten voor professioneel en niet-professioneel
gebruik.

Werkzaamheid
CMT ® Hand Disinfection Gel is getest volgens :

NEN-EN 1500 :2013

NEN-EN 1500:1997

NEN-EN 13727

NEN-EN 23624

NEN-EN 14476
Testrapporten beschikbaar op aanvraag

Testresultaten van kwantitatieve suspensietesten zonder vuilbelasting

Gebruiksaanwijzing
Vooraf de handen en nagels grondig wassen met water en zeep. De
handen afdrogen met papieren handdoekjes.
Breng voor hygiënische handdesinfectie 4 ml CMT® Hand Disinfection
Gel aan op de schone en droge handen en daarna goed inmasseren,
waarbij ook de vingertoppen, duimen, nagels en plooien tussen de
vingers goed bevochtigd dienen te worden. Zorg dat de handen
gedurende de gehele inwerktijd van 30 seconden vochtig blijven. Na
afloop van de inwerktijd de handen met gespreide vingers aan de
lucht laten drogen totdat deze geheel zijn opgedroogd.
Minimale inwerktijd
30 seconden
CMT® Hand Disinfection Gel kan worden aangebracht met de
gemakkelijke Flip-Top dop of professionele medische muur dispensers,
een elleboog- of touchless bediend exemplaar geniet hierbij de
voorkeur. Tevens zijn er 250 ml flacons met pompje verkrijgbaar.
Voor onderweg kan de handige 100 ml zakflacon een uitkomst bieden.
Opslag
Niet blootstellen aan extreme temperaturen (bewaren bij temperatuur
> - 5 ºC en < 40ºC).
Bewaar het product in de originele gesloten
verpakking. In ongeopende verpakking houdbaar tot: zie expiratie
datum. Na openen van de verpakking 6 maanden houdbaar.
Bevat Ethanol 80%; in goed gesloten verpakking op goed
geventileerde plaats buiten bereik van kinderen bewaren!

logistieke gegevens
CMT® hand disinfection gel 100 ML

CMT® hand disinfection gel 250 ML

REF:

43480310

REF:

43480325

EAN:

8716244014186

EAN:

8716244014209

Doos EAN:

8716244014193

Doos EAN:

8716244014216

Doos inhoud

48 X 100 ML

Doos inhoud

24 X 250 ML

60 dozen = 2880 flacons op 1 Euro pallet

80 dozen = 960 flacons op 1 Euro pallet

CMT® hand disinfection gel 500 ML

CMT® hand disinfection gel 1000 ML

REF:

43480124

REF:

43480125

EAN:

8716244011932

EAN:

8716244011895

Doos EAN:

8716244011925

Doos EAN:

8716244011888

Doos inhoud

12 X 500 ML

Doos inhoud

6 X 1000 ML

100 dozen = 1200 flacons op 1 Euro pal

CMT® hand disinfection gel 5 liter can
REF:

43480305

EAN:

8716244014384

Doos EAN:

8716244014391

Doos inhoud

2 X 5 LTR

40 dozen = 2 X 5 liter op 1 Euro pallet
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100 dozen = 600 flacons op 1 Euro pallet

