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Zakres zastosowania
■	 Do higienicznej dezynfekcji rąk

Zalety i właściwości produktu
■	 Preparat nieperfumowany, delikatny dla skóry o właściwościach 

nawilżających

■	 Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy (TBC) oraz natychmiastowe 
ograniczone działanie wirusowe (wszystkie wirusy z otoczką tj. wirusy 
grypy, koronawirusy)

■	 W przygotowaniu certyfikacja zgodnie z listą środków dezynfekujących 
VAH

Dane techniczne
Kolor produktu bezbarwny
Pojemność* 500 ml Butelka do dozownika typu Euro

1 l Butelka do dozownika typu Euro

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. 
Skontaktuj się z doradcą klienta.

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI DŁONI SE 110
Dezynfekcja dłoni, środek gotowy do użycia



BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG 
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 . E-mail: info@buzil.de . www.buzil.com

www.buzil.com

* Wskazówka: Należy uwzględniać częściowo ograniczoną międzynarodową dostępność produktów. Skontaktuj się z doradcą klienta.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazują na naszych doświadczeniach oraz badaniach i odpowiadają naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Różnorodność warunków panujących w obiektach oraz cech 
materiałów uniemożliwia jednak uwzględnienie wszystkich przypadków. Dlatego w informacjach technicznych możemy podać jedynie ogólne wskazówki odnośnie stosowania produktu. Jakość pracy zależy zatem 
od fachowej oceny obiektu dokonanej przez użytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiązany sprawdzić działanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawałku nawierzchni przeznaczonej do czyszczenia lub 
zasięgnąć porady odnośnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialność za niepełne lub niewłaściwe dane zawarte w naszych materiałach informacyjnych tylko w przypadku rażącej winy (działanie zamier-
zone lub rażące zaniedbanie); pozostałe roszczenia wynikające z rękojmi pozostają nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej unieważniamy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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Zastosowanie i dozowanie 
Wetrzyj w dłonie 3-5 ml nierozcieńczonego produktu przez 
30-60 sekund. 

W celu uzyskania skuteczności zgodnie z normą EN 1500 
należy powtórzyć procedurę.

Uwaga
Skład: 100 g zawiera: 74 g etanolu BAuA Reg. Nr. N-86956.
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków
ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje 
dotyczące produktu.

Zwroty określające zagrożenie
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319 Działa drażniąco na oczy.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w karcie charakterystyki pre-
paratu niebezpiecznego do produktu Preparat do dezynfekcji dłoni SE 110 n 
uniwersalny środek czyszczący na stronie op www.buzil.pl.

Numer artykułu*:
SE110-E500
SE110-E001
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