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5880  Hånd- og overfladedesinfektionsmiddel

PI 5880 20230403

Contra Sept®

Desinfektionsmidlet virker effektivt mod indkapslede vira (f.eks. Corona SARS-CoV-2) og bakterier. Vir-
ker allerede efter en indvirkningstid på 30 sek. 2-i-1-produktet kan bruges både som overfladedesin-
fektionsmiddel og som hånddesinfektionsmiddel.

Egenskaber
 ✔ Desinficerer, rengør, beskytter
 ✔ Parfumefri og uden kumulative langtidsvirkende stoffer
 ✔ God materialekompatibilitet
 ✔ Virker allerede efter 30 sek.

Anvendelsesområde
 ✔ Til desinfektion af hænder samt alle overflader, der kan vaskes af.

Instruktioner
Brug af overfladedesinfektion:
Sprøjt jævnt på genstande og overflader, aftør efter behov, og lad det virke i mindst 30 sek. 
Sørg for, at overfladen er helt våd, og hold overfladerne hhv. genstandene fugtige under hele 
indvirkningstiden. Sørg for, at alt synligt snavs fjernes inden desinfektionen. Det er ikke 
nødvendigt at tørre efter.

Brug af hygiejnisk hånddesinfektion:
Sprøjt midlet i den tørre hånd i 2 sekunder, gnid det ind i hele håndfladen, og hold hånden 
fugtig i 30 sek. Vær særligt omhyggelig med fingerspidser, håndflader, især omkring 
tommelfingre og i mellemrum mellem fingrene.

Bemærk
 ✔ Bør ikke anvendes på akrylglas og andre alkoholfølsomme overflader, lakker, olierede 

træoverflader osv. Anvend biocidprodukter med forsigtighed. Læs altid etiketten og 
produktinformationerne før brug.

Produkt navn Indhold Varenummer Antal pr. kasse
Hånd- og overfladedesinfektionsmiddel 300 ml 1105215 12 STK


