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(baktericid (MRSA), fungicid, virucid, tuberkulocid hatású folyékony szappan) 
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Folyékony halmazállapotú, kvaterner ammónium vegyületet tartalmazó higiénés 
kézfertőtlenítő folyékony szappan. Hatásideje 30 másodperc, amely idő alatt kifejti 
mikrobicid hatását. A kezet nem szárítja, kézvédő adalék tartalmánál fogva annak 
finom tapintást ad. 
 
Felhasználási terület  
Felhasználható minden olyan helyen ahol a kézmosáson kívül a kéz hatékony 
fertőtlenítésére is szükség van, elsősorban az élelmiszeripari üzemek, konyhák, 
cukrászdák, köz- és betegellátó intézmények, iskolák, óvodák és minden olyan közös 
helyszín ahol sok ember megfordul és a közös használatú tárgyak, helyiségek 
igénybevétele révén (pld. uszodák, fürdők, közös zuhanyzók, stb.) a fertőzés 
kockázata nagy és nehezen megelőzhető. Alkalmazható a fertőzés elkerülése 
érdekében egyéb testfelületek (pld. lábfej) higiénés ápolására is, a közös használatú 
helyiségek, eszközök igénybevétele után. 
A termék összetételénél fogva az intenzív fertőtlenítő hatás mellett (30 másodperc) 
erőteljes tisztító hatással is rendelkezik. Jelentősége különösen megnő 
járványveszélyes időszakban, amikor a fertőzés átvihető egyik eszközről, vagy 
személyről a másikra.  
 
Az alkalmazás módja 
A szerből 1-2 ml-t illetve a felület befedéséhez szükséges mennyiséget kell a száraz 
vagy enyhén nedves tenyérbe vagy az ápolandó testfelületre adagolni és a teljes 
felületen egyenletesen szétmasszírozni. Ügyelni kell arra, hogy a szerből a felület 
minden pontjára kerüljön, mert ellenkező esetben fertőző gócok maradhatnak. Ebből a 
szempontból kritikus pontok az ujjak közötti részek. 30 másodperces hatásidő után a 
szert folyó vízzel le kell öblíteni. Ekkor először hab képződik, majd ezzel együtt 
távolítjuk el a szermaradványokat. A kezet meleg levegőáramban kell megszárítani, 
vagy egyszer használatos kéztörlővel szárazra törölni. A szert más kézmosó 
készítménnyel nem szabad keverni.  
 
Javasolt alkalmazási koncentráció:  hígítatlan állapotban 
Javasolt hatásidő:    30 másodperc 
A készítményt nyálkahártyákon és szemkörnyéki területen nem szabad alkalmazni. Ha 
a készítményből a szembe kerül azt azonnal bő vízzel ki kell mosni és orvoshoz kell 
vinni a sérültet.  
Tárolás  
Bontatlan csomagolásban, napfénytől védett, száraz, szobahőmérsékletű helyiségben 
kell tárolni élelmiszertől elkülönítve. Eredeti bontatlan csomagolásban az előírt 
tárolási körülmények között minőségét a gyártástól számított 2 évig megőrzi. 
Kiszerelési egységei:  0,5 literes pumpás, 0.05 és 0.2 literes habosítófejes, 1 literes 
utántöltő, 5, 10, 20, literes műanyag kanna, 500 és1000 literes tartály. 
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