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Návod k použití - technický list 
 

Hygienic Hand Care                     
Anti-COVIDNÍ                                                                                                         

Kapalný hydroalkoholový dezinfekční přípravek s virucidními účinky   splňující požadavky WHO  
Anti-Covidní na bázi alkoholu, aktivního kyslíku a pomocných látek na hygienické bezoplachové 

mytí rukou a ploch pro profesionální použití na viry. 
 

Ingredients: Alcohol, Aqua,  Alcohol,  Glycerin, Parfum, Panthenol 
 
Aplikace: naneste neředěný na čisté suché ruce (lze použít rozprašovač nebo dávkovač na tekuté  
mýdlo), vetřete cca 5ml do suchých rukou až po zápěstí dokud nejsou ruce zcela suché, cca 30-60 
sekund. Nezapomeňte na mezery mezi prsty. Při styku s běžně používanými předměty (telefon, 
peníze, kliky, zábradlí, klíče apod.), které mohou být kontaminovány  nebo dotykem kontaminovaných 
různých částí těla jako jsou ústa, nos nebo vlasy.  
 
Výhody: Koncentrovaný přípravek - malé množství pro efektivní čištění,                                        
Ochrana pokožky: obsahuje přísady, které regenerují a hydratují pokožku                                 
Účinnost: vysoký účinných složek s aktivním kyslíkem  zaručují dobrou hygienu  
 
Oblasti použití: koupelny, WC, šatny, pracovní prostory  
Hygienický prostředek pro očistu rukou pro pracovníky:  
- veškeré oblasti průmyslu,zdravotnictví včetně  potravinářství (automotive, pekárny, provozovny 
veřejného stravování, zpracování potravin atp.), administrativa 
- školy, úřady  
- ve sportovních zařízeních (fitness)  
- v komunální sféře (kosmetické a kadeřnické salony, manikúra, pedikúra apod.)  
- v domácnostech, na cestách, v terénu, v místech s omezeným přístupem k vodě    
- všude tam, kde je nutné dodržovat běžnou hygienickou čistotu 
 
Vlastnosti přípravku: Hygienic Hand Care je čirá kapalina  alkoholové/parfémové vůně.  

  
Balení, skladování Hygienic Hand Care se dodává v plastových obalech o objemu  20,25,30 litrů 
případně v jiných obalech.   
Skladování: Skladuje se v uzavřených obalech mezi 5 - 35°C na suchém a dobře ventilovaném 
místě, vzdáleném od tepelných zdrojů a od přímého slunečního světla.                                          

  
Záruční doba Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční 
doba 24 měsíců od data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.   

  
Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno přizpůsobit 

konkrétním podmínkám.  
 CHemServis EU s.r.o., Pod Vrstevnicí 1529,Praha 4, tel. 603/179 496,  www.chemservis.eu   
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