
HAND DESINFECTION CLEAN. SAFE. EFFICIENT. 

 
 
 
 
 

 

Skinman Soft Protect FF 
Υγρό απολυμαντικό χεριών με βιταμίνη Ε, Γλυκερίνη & Πανθενόλη 

Αποτελεσματικότητα 
 Παροχή ολοκληρωμένης λύσεις για απολύμανση χεριών σε όλους 
τους τομείς συμπεριλαμβανομένου νοσοκομεία και γηροκομεία 

 Απολύμανση με ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας 

 Σύνθεση φιλική προς το δέρμα για συχνή χρήση  

Αποδοτικότητα  
 Υγιεινό τρίψιμο χεριών σύμφωνα με τη νομοθεσία EN 1500 

 Απολύμανση χεριών με ιοκτόνο δράση σε 30 δευτερόλεπτα  

Ασφάλεια   
 Χωρίς χρώμα και άρωμα  

 Ακολουθώντας τις σωστές διαδικασίες απολύμανσης χεριών, 
αποφεύγεται η επιμόλυνση   

 

 



  
 

1.Ελέγξτε το φύλλο δεδομένων 
ασφαλείας και την ετικέτα 
προϊόντος για λεπτομερείς 

πληροφορίες χρήσης. 
 

5. Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις 
παρακάτω οδηγίες ασφαλείας. 
Ασφαλής γείωση πριν από το 
χειρισμό / άνοιγμα των δοχείων 
Ανοίξτε το δοχείο των 20 λίτρων 
μόνο για τη διαδικασία πλήρωσης 
και βιδώστε τη βρύση πλήρωσης. 
Τοποθετήστε το δοχείο στο πλάι 
του σε μια υπερυψωμένη θέση με 
τη βαλβίδα στη χαμηλότερη θέση. 

 

2. Προετοιμάστε καθαρό και 
αεριζόμενο χώρο εργασίας για 
ξαναγέμισμα. 

 
 

 

6. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα δίσκο για τις σταγόνες 
γύρω από τη συσκευασία και 
τα μπουκάλια. Ανοίξτε το 
βρυσάκι και γεμίστε το 
μπουκάλι. Να χρησιμοποιείτε 
πάντα τα παρεχόμενα 
μπουκάλια της Ecolab, στα 
οποία υπάρχει σήμανση με το 
όνομα του προϊόντος, 
πληροφορίες για τη διάρκεια 
ζωής και την ημερομηνία 
συμπλήρωσης. 

3. Διατηρείστε μακριά από 
θερμότητα και πηγές 
ανάφλεξης. 

 

 

4. Αποσυνδέστε τον 
ηλεκτρικό εξοπλισμό 

 
 

 

 

 

 

7. Βρέξτε εντελώς  τα χέρια με 
το προϊόν και τρίψτε τα για 30 
δευτερόλεπτα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Μόνο για επαγγελματική χρήση! Μην αναμιγνύετε με άλλα 
προϊόντα! 

 Η συνολική διάρκεια ζωής του προϊόντος στην αρχική 
συσκευασία παραμένει ανεπηρέαστη όταν ξαναγεμίζεται 
σε μικρότερες φιάλες. Λαμβάνεται υπόψη το συχνό άνοιγμα 
και κλείσιμο της συσκευασίας και δεν επηρεάζει τη διάρκεια 
ζωής όταν κλείνεται σωστά μετά από κάθε χρήση ή συνδέεται 
σε σύστημα διανομής. 

 Δραστική ουσία: 100 ml υγρού περιέχει 89 ml αιθανόλης. 
Χρησιμοποιήστε τα βιοκτόνα με ασφάλεια. Για 
περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες ασφαλείας, 
ανατρέξτε στην ετικέτα προϊόντος και στο δελτίο 
δεδομένων ασφαλείας 

 

 
Hygienic Hand Disinfection acc. EN 1500 3 ml / 20 sec. 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
 Κατά τη μεταφορά, τα πλαστικά δοχεία μπορούν να 

φορτιστούν στατικά λόγω αμοιβαίας τριβής. Όταν 
αδειάζετε, μπορεί να προκληθεί σπινθήρας στον 
αλκοολικά κορεσμένο χώρο ατμών της συσκευασίας. 
Επομένως, πρέπει να ληφθούν μέτρα για την 
απόρριψη ή τη γείωση της συσκευασίας. Οι επιλογές 
ασφαλούς γείωσης μπορούν να είναι: υγρό δάπεδο 
από σκυρόδεμα, υγρασία της συσκευασίας, μεταλλικό 
δάπεδο, στατικά παπούτσια ασφαλείας για το χειρισμό, 
καλώδιο γείωσης (πρέπει να τηρούνται οι κανονισμοί). 
Η βέλτιστη πρακτική θα ήταν να ψεκάσετε τη 
συσκευασία των 20 λίτρων με νερό πριν από το 
χειρισμό και μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 

 Κρατήστε το δοχείο ερμητικά κλειστό μετά τη χρήση. 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 
 Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία μεταξύ 0°και 25°C, 

κλειστό, μόνο στο αρχικό δοχείο. 

 Οι οδηγίες ασφάλειας εθνικού επιπέδου και οι κατά 
τόπους νομικές απαιτήσεις θα πρέπει να προστίθενται 
στο χειρισμό και την αποθήκευση των συσκευασιών 20 
λίτρων των αλκοολούχων αντισηπτικών χεριών.

EN 14476 (virucidal, incl. efficacy against 
Coronavirus and others) 

30 sec. 
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10054671 Bottle 1L refill kit 6 refill bottles 
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16 kg Skinman Soft Protect FF 
2345570 
2345580 

Article No. Προϊόν Συσκευασία 

15 sec. EN 13727 (bactericidal) and EN 13624 
(levurocidal) 

Κρατήστε τα χέρια σας εντελώς υγρά με το 
προϊόν και τρίψτε καθ’ολο τον χρόνο επαφής: 

Οδηγίες χρήσης  

EN 14348 (tuberculocidal / mycobactericidal) 20 sec. 


