
HANDDESINFEKTION CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Skinman Soft Protect FF
Virucid handdesinfektion med vitamin E, glycerin 
och panthenol 

Rent
� En allround-lösning för handdesinfektion inom alla områden, t.ex 

sjukhus och äldreboenden.

� Bredspektral desinfektion 

� Hudvänlig formula för frekvent användning

Effektivt
� Hygienisk handdesinfektion enligt EN 1500

� Virucid handdesinfektion - 30 sekunder

Säkert
� Färg- och parfymfri

� Att följa korrekt handdesinfektionmetod förhindrar 

korskontamination.

Håll händerna helt blöta och gnugga under hela 
kontakttiden. 

Hygienisk handdesinfektion enligt EN 1500 3 ml / 20 sek.

EN 13727 (bactericid) och EN 13624 (fungicid och jästicid) 15 sek.

EN 14476 (virucid, inkl. effektivitet mot Coronavirus och 
andra) 30 sek.

EN 14348 (tuberkulocid / mykobaktericid) 20 sek.



Användningsinstruktioner

1. Se säkerhetsdatablad och
etikett för detaljerade
instruktioner.

2. Tillse att det finns rent och
välventilerat utrymme för
omtappning.

3. Håll avstånd till värme och
antändningskällor.

4.Koppla ur all elektrisk
utrustning.

5.Varning: läs noga
instruktionerna nedan. Undvik
statisk elektricitet innan
dunken öppnas. Placera
dunken på sidan med kranen
nedåt.

6.Överväg användadet av
droppskydd vid
omtappningen. Öppna kranen
och fyll flaskan. Använd alltid
Ecolabs etiketterade
refillflaskor försedda med
hållbarhetstid och
fyllnadsdatum.

7. 72 timmars väntetid gäller
endast om refillflaskan eller
dispensern som ska användas
har blivit ursköljd med vatten
eller använts med annan
produkt än Skinman Soft
Protect FF.
Avses refillflaskan
återanvändas för samma
produkt som tidigare krävs
ingen väntetid.

8.Håll händerna blöta och
gnugga under hela kontakttiden
-30 sekunder.

Information
� Endast för professionell användning. 

� Sista förbrukningsdag ändras inte av att man överfyllt i 

annan förpackning. Att ofta öppna och stänga förpackningen 

påverkar inte sista förbrukningsdatum om man vid normalt 

bruk noga stänger kapsylen efter användning. 

� Aktivt ämne: 100 g vätska innehåller 89 g etanol. Använd 
biocider försiktigt. För ytterligare information se etikett och 
säkerhetsdatablad. 

Lagring
� Förvaras i tillslutet originalemballage vid temperaturer 
mellan 0 °C och 25 °C. 
� Nationella riktlinjer för hantering och lagring skall följas. 

Säkerhet
� Under transport kan dunkarna bli statiska genom 
friktion. På grund av detta måste åtgärder vidtas för 
att säkra att ingen statistik elektricitet finns vid 
omtappningen. Detta kan göras genom att tillse blött 
golv, blöt förpackning eller ha metallgolv. Bästa 
förfarandet är att spraya ytterförpackningen och 
området runt fyllningsstationen med vatten när det 
är iordningställt. 

Förpackning

Artikelnr. Produkt Förpackning

2345570 Skinman Soft Protect FF 16 kg

10054671 Bottle 1L refill kit 6 refill flaskor
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� Förvaras noga tillslutet efter användning. 

� * 72 timmars väntetid enligt WHO rekommendationer. 




