OSOBNÍ HYGIENA

SANGEL®
SANGEL® - antibakteriální gel. Vysoce účinná gelová
dezinfekce rukou. Okamžitě působí na bakterie, příjemně
voní, velmi dobře se roztírá a na pokožce zanechává
suchý neviditelný ﬁlm, který chrání ruce před širokým
spektrem nebezpečných mikroorganismů.

POUŽITÍ
SANGEL® se požívá všude tam, kde není možné si dokonale umýt ruce a je třeba zajistit jejich sterilitu. Je vhodný
pro účinnou a rychlou dezinfekci v terénu, v místech s omezeným přístupem k vodě a sociálním zařízením. Široké
uplatnění nachází v našem běžném životě, když chceme zamezit šíření a přenosu nežádoucích mikroorganismů,
při epidemiích, při cestování v hromadných dopravních prostředcích, při návštěvách bank, úřadů a při jednání s lidmi.
Mezi nejvíce rozšířené průmyslové oblasti využití patří potravinářství (potravinářská výroba, masokombináty, mlékárny,
pekárny, přípravny poživatin a jídel, jídelny a kuchyně), zemědělství (velkochovy zvířat, veterinární medicína –
vyšetřovny zvířat, drobní pěstitelé zvířat, zoologické zahrady, zemědělské a chovatelské prodejny), zdravotnictví
(ambulance, pohotovostní a záchranná služba, lékárny, zdravotnická zařízení, laboratoře, farmaceutická a kosmetická
výroba), komunální služby (supermarkety, restaurace, hotely, veřejná doprava, bankovnictví, turistika, sportovní areály,
kosmetické, kadeřnické a masérské služby, manikúry, pedikúry, piercing, tattoo, pohřební služby apod.). SANGEL® má
velmi rychlý účinek. Baktericidně: Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Serratia
marcescens, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Mycobacterium terrae. Fungicidně: na mikroskopické
kvasinkové houby a plísně.

VÝHODY
antibakteriální

snadná aplikace

rychlý účinek

široké využití

NÁVOD K POUŽITÍ
Aplikujte 2-3 ml SANGELU® na suché ruce. Gel rovnoměrně vtírejte do jeho zaschnutí, minimálně 30 vteřin. Po aplikaci
ruce již neoplachujte!!!
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SANGEL®
TECHNICKÁ DATA
Skupenství

viskózní kapalina, gel

Složení

etanol (cca 60 %) a další přísady

Bod vzplanutí

23 °C

Barva

bezbarvá

Zápach

po citronu

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

100 ml lahvička

257 050

1 l lahev

257 051

Veškeré produkty společnosti NOVATO ® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasiﬁkovány, značeny a
vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který
je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni
uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný
postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou
postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testu. Proto je
uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné
chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO ® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu
svých výrobku a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz
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