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Hånddesinfeksjonen har en unik, alkoholbasert sammensetning med dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og
gjærsopp, og er vår populære og velkjente gelvariant. For å beskytte huden er det tilsatt glyserol, et mykgjørende og
fuktighetsgivende middel. Produktet er dermatologisk testet og inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.

Produktet leveres i ulike forpakninger og størrelser, se tabell under.

Bruksområde Produktene egner seg godt til bruk innen helsesektoren, næringsmiddelindustri, storhusholdning,
bedrifter, skoler, barnehager og andre steder hvor det er risiko for smittespredning.

Produktegenskaper Den etanolbaserte sammensetningen er nøye utviklet og tilpasset hud som er utsatt for et norsk klima.
Antibac® Hånddesinfeksjon gel er godt etablert som et behagelig og letthåndterlig alternativ til
flytende hånddesinfeksjon. For å beskytte hendene er det tilsatt et middel som fukter og gjenfetter
huden. Huden etterlates myk og smidig selv ved hyppig bruk, og kan derfor trygt brukes på
arbeidsplasser der det er nødvendig med hyppig desinfeksjon. Produktet er dermatologisk testet og
inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.

Testdokumentasjon: EN 1500, EN 13727, EN 14476; kappekledte virus, EN 13624; gjærsopp.

Bruksanvisning Hvis hendene er synlig skitne må du vaske og tørke dem før du bruker hånddesinfeksjon.
Påfør minst 3 ml hånddesinfeksjon per applikasjon og gni godt inn slik at hele hånden er godt dekket.
Hold huden fuktig i minst 30 sekunder. La hendene lufttørke.

Innhold Aktive stoffer Effekt

Etanol Biocid

2-propanol Biocid

2-Metyl-2-propanol Biocid

Glycerin Mykgjørende og fuktighetsgivende

Annet innhold Denaturert

Oppbevaring 3 års holdbarhet fra produksjonsdato.
Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder

Antibac®
Hånddesinfeksjon 85%
gel
Hånddesinfeksjon gel
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Utseende og lukt Klar, fargeløs væske. Alkohollukt.

Bruker- og
miljøsikkerhet

Avfallshåndtering: Innhold/ikke skylt beholder sorteres som farlig avfall. Skylt emballasje kan sorteres
som plast.
Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og annen produktinformasjon før bruk.

Forpakningsstørrelse
/ Artikkel nr.

Salgsenhet Artikkel nr. GTIN GTIN (salgsenhet) Type forpakning

16 x 100 ml 603046 7054956030461 7054957030460
Flaske med
disktop

24 x 150 ml 601687 7054956016878 7054957016877
Flaske med
disktop

12 x 250 ml 601640 7054956016403 7054957016402
Flaske med
skrukork

6 x 500 ml 601651 7054956016519 7054957016518
Flaske med
pumpe

6 x 500 ml 601652 7054956016526 7054957016525
Flaske med
pumpe

8 x 500 ml 601650 7054956016502 7054957016501
Flaske med
pumpe

15 x 600 ml 601686 7054956016861 7054957016860
Flaske med
pumpe

Tilleggsinformasjon Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en
epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.
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