
EN 1500 Απολυμαντικό για υγιεινά χέρια 3ml/30 sec

EN 13727 Βακτηριοκτόνο 
EN 13624 Μυκητοκτόνο 15 sec

EN 14476 Rota/Noro (ποντίκια) 15 sec

Αποτελεσματικό έναντι ιών H5N1 
σύμφωνα με το RKI/DVV 30 sec

EN 14476 Ιοκτόνο 2 min

n Σχηματισμός χαμηλού ιξώδους
n Δερματολογικά ελεγμένο 
n Περιέχει aloe vera, πανθενόλη και  

γλυκερίνη, καθιστώντας το ιδανικό  
για συχνή χρήση

n Εξαίρετη συμβατότητα με την επιδερμίδα1

100 γρ. υγρού περιέχουν: 85 γρ. αιθανόλης. Για επαγγελματική χρήση μόνο.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Σχεδιασμένο για χρήση με το σύστημα δοσολόγησης Nexa.
1  Εφαρμόστε Spirigel® Complete στην παλάμη του ενός χεριού,  

καλύπτοντας όλες τις επιφάνειες
2  Καλύψτε ολόκληρη την επιφάνεια των χεριών, τρίβοντας  

τις παλάμες μεταξύ τους
3  Απλώστε το Spirigel® Complete στο πίσω μέρος κάθε χεριού, συμπεριλαμβανομένων 

των καρπών ενώ τα δάκτυλά σας είναι σταυρωμένα μεταξύ τους
4 Τρίψτε τις παλάμες μεταξύ τους με τα δάκτυλα σταυρωμένα
5  Πιάστε τα δάκτυλα σε κάθε χέρι και τρίψτε με μια πλάγια  

κίνηση μπρος-πίσω
6 Πιάστε κάθε αντίχειρα του αντίθετου χεριού και περιστρέψτε
7 Πιέστε τα δάκτυλα στην παλάμη κάθε χεριού και περιστρέψτε
8 Μόλις στεγνώσουν, τα χέρια σας είναι ασφαλή
ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Χρησιμοποιείτε το απολυμαντικό καθαρισμού με ασφάλεια. Να 
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες προϊόντος πριν 
από τη χρήση. Απορρίπτετε τη συσκευασία μόνο εάν είναι άδεια και 
κλεισμένη. Υπολείμματα προϊόντος: Βλ. φύλλο δεδομένων ασφαλείας. 
Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα. Διατίθεται 
δελτίο δεδομένων ασφαλείας κατόπιν αίτησης.
Για περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες ασφάλειας, δείτε την ετικέτα και το 
δελτίο δεδομένων ασφάλειας.

Τιμή pH: (100 %)
1 2 3 4 5 6 7 8

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
6 x 750ml
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ
Αποθηκεύετε μεταξύ 0°C και 25°C μόνο στον αρχικό κλεισμένο δοχείο.
1 Σε επιτόπου δοκιμές, το 100% των συμμετεχόντων κατάταξε τη φιλικότητα του Spirigel® Complete  
ως προς την επιδερμίδα ως πολύ καλύτερη (35%), καλύτερη (37%) ή αδιάφορη (28%)  
σε σύγκριση με ένα τυπικό τζελ, δεδομένα στο αρχείο.

SPIRIGEL® COMPLETE
Ένα άχρωμο τζελ, με βάση το οινόπνευμα, για τη γρήγορη απολύμανση των φυσικά καθαρών χεριών
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