OSOBNÍ HYGIENA

SANGEL®
PLUS
SANGEL®
plus
je
antibakteriální
a
virucidní
hydroalkoholický gel pro dezinfekci rukou. Okamžitě
působí proti obaleným virům včetně koronaviru. Velmi
dobře se roztírá a na pokožce zanechává suchý
neviditelný ﬁlm, který chrání ruce před širokým spektrem
nebezpečných
mikroorganismů.
Kromě
své
antimikrobiální a virucidní aktivity má také regenerační
a zvlhčovací schopnosti. Na pokožce zanechává jemný
a voňavý pocit. Splňuje EN 14476+A2, 13727+A2,13624.
Reg. číslo: MZDR 36560/2020/OBP.

POUŽITÍ
Složení přípravku je navrženo ve speciální dvoukonzistentní gelové formě. Pro snadné a přesné dávkování je gel hustý.
Při kontaktu s pokožkou se gel okamžitě začíná rozpouštět a měnit strukturu na kapalinu. Tím zaručuje dokonalou
účinnost a rozetření po celé ploše rukou včetně nehtových lůžek. Po ošetření zanechává pokožku hygienicky čistou,
suchou, jemnou a příjemně svěží.
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 veřejných prostor a při jednání
s lidmi. Přípravek lze použít ve všech oblastech vyžadujících přísnou hygienu, pro čisté prostory, instituce, potravinářský
a elektronický průmysl, zdravotnictví, veřejná zařízení a všechna pracoviště s rizikem mikrobiální kontaminace. Vhodný
pro opakované, časté používání.

VÝHODY
virucidní účinek proti koronaviru

po aplikaci příjemná svěží vůně

obsahuje hydratační a zvláčňující složky

neutrální pH: 6,0-7,0

dvoukonzistentní forma gelu

vhodný pro opakované používání

NÁVOD K POUŽITÍ
Naneste malé množství přípravku na suché ruce, dobře vetřete do pokožky až do jeho zaschnutí. Pokožku rukou
následně neoplachujte.
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SANGEL® PLUS
TECHNICKÁ DATA
Skupenství

viskózní kapalina, gel

Složení

směs alkoholů minimálně 75%

Barva

bezbarvá

Parfemace

svěží vůně

pH

6,0 - 7,0 (neutrální)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

lahvička 100 ml

257 050

lahev s pumpičkou 1 l

257 051

kanystr 5 l

257 055

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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