
VOOR GEBRUIK MET ECOLAB DISPENSER

1. Controleer het hygiëneplan en het 
productlabel voor gedetailleerde 
informatie.

2. Draag geschikte beschermende 
middelen bij gebruik van het product.

3. Neem 3ml van Epicare Des
4. Wrijf binnenzijde van de hand op 

binnenzijde van de hand.
5. Wrijf binnenzijde van de hand op 

rugzijde van de andere hand.
6. Wrijf met gespreide vingers en wrijf uw 

hand-palmen tegen elkaar.
7. Wrifj met gekruiste vingers, wrijf de 

rugzijde van uw vingers tegen uw 
andere hand-palm.

8. Duimen. Maak een vuist rond uw 
rechterduim en draai achterwaarts en 
voorwaarts. Herhaal met uw linkerduim.

9. Gebruik de tippen van uw vingers en 
maak een masserende cirkelbeweging 
met uw vingers in de palm van uw an-
dere hand.

10.Aandacht: Zorg ervoor dat uw handen 
nat zijn gedurende de hele inweektijd. 
Volgens standaard procedure handen-
wassen EN 1500. (30 sec) 

OPMERKINGEN / INFORMATIE

Uitsluitend voor professioneel gebruik!
Niet mengen met andere producten! 
Verpakking weggooien enkel indien 
deze leeg is en gesloten is. Voor 
product residus: raadpleeg het 
veiligheidsinformatieblad. 
Werkzame stof : 1-propanol 
(CAS nr 71-23-8) : 70 %

VEILIGHEID

Gebruik de desinfecterende reiniger op 
een veilige manier. Lees steeds het etiket 
en de productinformatie voor gebruik. 
Voor verdere informatie en veiligheidsin-
structies, raadpleeg het productetiket en 
het veiligheidsinformatieblad.

OPSLAG

Enkel bewaren in de originele verpakking 
bij minder dan 25°C.

VERPAKKING

6 x 500 ml
6 x 1 L

TOELATINGSNUMMER
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PROFESSIONEEL HANDHYGIENE SYSTEEM
SCHOON. VEILIG. EFFICIENT.

Epicare Des 
HANDDESINFECTIE VOOR FOOD EN NON-FOOD OMGEVING

Epicare Des geschikt voor dagelijkse desinfectie van de handen.  Formule op basis van 
hoogkwalitatieve alcohol, bevat geen parfum noch kleurstof. Algemeen levert Epicare 
Des zeer gunstige huidvriendelijke eigenschappen, daar er geen ingrediënten 
aanwezig zijn met irriterend of relevant allergie-potentieel. Tevens bevat dit product 
Glycerine, dat een huidverzorgende werking heeft. Epicare Des dient te worden 
toegepast na het wassen met een handzeep zoals Epicare 1 of 2. Het product is 
bactericide en fungicide volgens EN1500 - 3ml/20 sec. en effectief tegent het 
Rotavirus (3ml/15sec.), Adenovirus (3ml/60sec.), Murine Norovirus (3ml/120sec.), 
Coronavirus (3ml/30 sec.).

° Schoon Snel breed spectrum van desinfecterende werking verzekert een ver-

° Veilig

hoogde veiligheid voor gebruikers.

Kruisbesmetting wordt voorkomen. 

° Efficiënt Gecontroleerde dosering via de Ecolab dispenser. Slechts 3 ml dosering 
nodig.
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