MOL Hygi Fluid
fertőtlenítő folyadék
A MOL Hygi Fluid hígítást és öblítést nem igénylő, bőrfelületen közvetlenül használható folyadék. Kiválóan alkalmas
higiénés kézfertőtlenítésre. Használata egyszerű és biztonságos, javasolt otthoni körülmények között, valamint
iskolákban, intézményekben, kereskedelmi, vendéglátóipari egységekben, ipari létesítményekben. Gyakori
használat esetén sem szárítja ki a kézbőrt, fertőtlenít, kíméli a kezet.
Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid, szelektív virucid (adenovírus, norovírus, burkos vírusok pl.
koronavírus ellen hatásos).
Alkalmazás:
Juttassunk 5 ml terméket a kezünkre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. Baktérium- és gombaölő hatás
érdekében 30 másodpercig, vírus inaktiváló hatás eléréséhez 1 percig kell alkalmazni, mialatt a bőrfelület maradjon
folyamatosan nedvesített.
Termék típus: PT1 Formuláció: felhasználásra kész folyadék
Felhasználói kör: lakossági és professzionális
Biocid hatóanyag: Etil-alkohol (CAS 64-17-5) 78,4%
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Specifikációk és jóváhagyások
Nemzeti Népegészségügyi Központ 38758-3/2020/JIF

Minőségi jellemzők
Minőségi jellemzők

Tipikus értékek

Külső

fényes, tiszta folyadék

Sűrűség 15°C-on [g/cm3]

0,861

pH

6,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.
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MOL Hygi Fluid
fertőtlenítő folyadék
Tárolási és kezelési előírások
Eredeti, jól zárt tárolóedényben, hűvös, száraz, jól szellőző, naptól védett helyen, légmentesen lezárva,
élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tartandó. A terméket körültekintően használjuk, használat
előtt mindig olvassuk el a címkét és a termék információkat. Kizárólag külsőleg használjuk! Ne kerüljön nyílt láng
vagy elektromos hőforrás közelébe. Más tisztító- és fertőtlenítőszerrel nem használható.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
Ajánlott tárolási hőmérséklet: -70°C - +35°C

Rendelési információk
Vámtarifaszám 38089490
Cikkszámok és kiszerelési formák:
19010517 MOL Hygi Fluid 200ML
19010518 MOL Hygi Fluid 500ML
19010520 MOL Hygi Fluid 2L

20 X 0,2L / doboz
6 x 2L / doboz

Rendelésfelvétel:
Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu
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