
 Des E 

Дезінфектант для рук 

Опис 

Soft Care Des E - це дезінфікуючий засіб для рук на основі спирту, для 
безводної дезінфекції шкіри. Soft Care Des E підходить для використання у 
всіх сферах, включаючи сфери охорони здоров'я та харчової промисловості. 

Основні характеристики 

• Дезінфікуючий засіб на основі етанолу (71,5%). Етанол - це

дезінфікуючий засіб, який дуже ефективний проти резидентної та

тимчасової флори, таких як бактерії (наприклад, MRSA) та дріжджі. Він

також ефективний проти оболонкових вірусів, таких як грип та деяких не-

оболонкових вірусів, таких як Норовірус та Аденовірус.

• Містить пом'якшувач шкіри, що допомагає шкірі залишатися гладкою і

неушкодженою, особливо в місцях, де потрібна часта дезінфекція рук.
• Без парфумів, таким чином, виключається ризик забруднення продуктів і

робить його придатним для застосування в зоні переробки їжі.
• Біорозкладний.

• Дерматологічно перевірена сумісність із шкірою (тест Patch).

Переваги 

• Містить етанол, високоефективний дезінфікуючий засіб

• Підходить для хірургічної дезінфекції

• Без віддушок і без кольору; придатний для використання в

харчовій промисловості. 

• Містить ефективний зволожуючий засіб, що запобігає подразненню та

сухості шкіри. 

Рекомендації щодо застосування 

Нанести 1-3 мл засобу Soft Care Des E на суху чисту шкіру рук і 

втирати до висихання, але не менше 30 секунд, приділяючи 

особливу увагу кінчикам пальців, нігтям і міжпальцевим ділянкам. 



 Des E 

Фізико-хімічні властивості 

Зовнішній вигляд: прозора безбарвна 

pH: 7 

Відносна щільність [20°C]: 0.88 

Значення є стандартними і не замінюють специфікацію. 

Інформація про безпечне поводження та зберігання 

Зберігати в оригінальній закритій тарі подалі від перепадів температури (температура> -5 

° C та <40 ° C). Повні вказівки щодо поводження з цим продуктом та їх утилізація 

містяться в окремому паспорті безпеки. 

Сфера застосування 

Для застосування на об'єктах житлово-комунального господарства, підприємствах 
громадського харчування і харчової промисловості, харчових виробництвах, в торгівлі, 
ресторанах, столових, об'єктах соціального забезпечення, в готелях, офісах, освітніх 
установах (включаючи шкільні та дошкільні), ЛПУ, відповідно до рекомендацій 
виробника.
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