Výrobce: PREOL, a.s., Terezínská 1214, 410 02 Lovosice

Anti-COVID

Alkoholová dezinfekce. Velikost balení : 1
H225

Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319

Způsobuje vážné podráždění očí

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

000 litrů

P305+P351+P338+P313 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501

Pokračujte ve

Odstraňte obsah/obal do nebezpečného odpadu. Zálohovaný obal vraťte zpět výrobci.

Doprava: Přeprava je v režimu ADR (silniční přeprava nebezpečných věcí). Náležitosti k přepravě jsou uvedeny v Bezpečnostním listu v oddílu č. 14: Informace pro přepravu

Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celý ošetřovaný povrch.
Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem
nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně
1 minutu. Při opakovaném použití je vhodné pleť ošetřit hydratačním krémem.
Složení: Etylalkohol (99,7%) - 80 %, Peroxid vodíku (3%) - 5 %, Glycerol (96%) - 2,2 %, Denatonium benzoát
(Bitrex)-denaturační přísada <0,01 %, pitná voda

Datum plnění:

Datum minimální trvanlivosti: 12 měsíců od datumu plnění
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