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5880  Desinfectiemiddel voor handen en 
oppervlakken

PI 5880 20230428

Contra Sept®

Het desinfectiemiddel werkt effectief tegen omhulde virussen (bijvoorbeeld Corona SARS-CoV-2) en 
bacteriën. Het middel is al effectief na een inwerktijd van 30 seconden. Het 2-in-1 product kan zowel 
als oppervlakte- als handdesinfectiemiddel worden gebruikt.

Eigenschappen
 ✔ Desinfecteert, reinigt, beschermt
 ✔ Zonder geurstoffen en zonder cumulerende actieve stoffen
 ✔ Goede materiaalcompatibiliteit
 ✔ Werkt al na 30 seconden

Toepassingsgebied
 ✔ Voor desinfectie van de handen en van alle afwasbare oppervlakken.

Handleiding
Toepassing voor het ontsmetten van oppervlakken:
Het middel gelijkmatig over voorwerpen en oppervlakken sproeien, indien nodig verder 
openwrijven en vervolgens minimaal 30 seconden laten inwerken. Let erop dat alle 
oppervlakken resp. voorwerpen volledig zijn besproeid en houd deze gedurende de gehele 
inwerktijd vochtig. Zorg ervoor dat alle zichtbare verontreinigingen voor aanvang van de 
ontsmetting zijn verwijderd. Nawrijven is niet nodig.

Toepassing voor het ontsmetten van handen:
2 seconden sproeien op een droge hand, over de gehele handpalm wrijven en 30 seconden 
vochtig houden. Doelgericht vingertoppen, handpalmen en in het bijzonder duimen en de 
gedeelten tussen de vingers ontsmetten.

Opmerking
 ✔ Niet gebruiken op acrylglas en andere alcoholgevoelige oppervlakken, lakken, geoliede 

houten oppervlakken, enz. Biociden voorzichtig gebruiken. Lees voor het gebruik altijd 
het label en de productinformatie.

Productomschrijving Inhoud Artikelnummer Verpakkingseenheid
Desinfectiemiddel voor handen en opper-
vlakken

300 ml 1105397 12 st


