Elk
moment telt
Uw 5 momenten
voor handdesinfectie

Voor een normale huid

Baktolan® lotion
Hydraterende, verzorgende
olie-in-water-lotion voor een normale huid
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Handdesinfectie
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Kenmerken
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Composition

glycerine, coco-caprylaat/capraat, pentyleenglycol,
ceteareth-12,
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natriumcitraat.
Palmitate,
Octyldodecanol, Panthenol,

Cetyl Alcohol, Hexyldecyl Laurate,
Toepassingsgebieden
Hexyldecanol,
Acrylates/C10-30 Alkyl
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Baktolan lotion is used for hand care. It
is especially suitable for the daily care of
personnel with a normal skin constitution:
 in all clinic areas and primary health

care
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Chemisch-fysische gegevens
Chemical-physical
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Directions for use
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Houdbaarheid
Stability
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Presentation
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Compatibiliteit
Compatibility
®

Baktolan lotion
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does de
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interfere
with
Baktolan
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van HARTMANN niet.
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of common glove materials such as latex,
nitrile and vinyl.
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Sterillium® disinfectants. The advantage: users can put cream on
their hands during work without hesitation ®– promoting skin and
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Extra
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protection in hand hygiene.
worden aangetoond. Daarmee bieden wij dus een zo compleet mogelijke bescherming op het gebied van handhygiëne.
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