CMT ® Hand Disinfection Gel (BE)
artikelcode 43480625
producteigenschappen
gel
transparant
systeemflacon met klepdopje 1000ml

Soort
Kleur
Verpakking

toepassing
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.

code
43480625

inhoud
1000 ml

omdoos
6 flacons à 1000 ml

afbeelding volgt

productgegevens
pallet
100

gevaar / opslag
H225: licht ontvlambare vloeistof en damp.
P210: verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken,
vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet
roken.
P261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel
P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig
afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
kwaliteitskenmerken

EAN flacon
8716244026042

EAN omdoos
8716244001650

logistieke informatie
item
maat (lxbxh) / gewicht
afmeting omdoos
24 x 19 x 22 cm
gewicht omdoos
6 kg
palletstapeling
10 x 10
statistiekcode
38089490
land van herkomst
Nederland
houdbaarheid
2 jaar
buitenverpakking
karton
binnenverpakking
HDPE
toelatingsnummer
NOTIF 1121
werkzaamheid / testen
Werkzame stoffen van CMT ® Hand Disinfection Gel:
Ethanol 72,6% w/w
Isopropanol 4% w/w

Dit product is CE-gecertificeerd.

CMT ® Hand Disinfection Gel is getest volgens:
NEN-EN 1500:2013 / NEN-EN 1500:1997
NEN-EN 13727 / NEN-EN 13624 / NEN-EN 14476

Dit product is voorzien van een LOT-code.

disclaimer
Dit is een samenvatting van de toelatingsgegevens.
Raadpleeg voor de complete informatie altijd het etiket of
de Toelatingendatabank via www.ctgb.nl.

1935/2004

Dit product is voedselveilig.

toegelaten gebruik
PT01 - Biociden voor menselijke hygiëne. Ter bestrijding van bacteriën (exclusief bacteriesporen en mycobacteriën), gisten en
schimmels voor hygiënische handdesinfectie in grootkeukens, laboratoria, clean-rooms, de wellness sector, de
voedingsmiddelensector, ziekenhuizen en overige instellingen in de gezondheidszorg.
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CMT® is een merk van Cemex Trescon B.V.
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ISO 9001: 2015
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