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Hydragel

Forbehandling

Forbehandlingsprodukt til kontaminerede instrumenter i sundhedssektoren, der ikke rengøres umiddelbart efter
brug.
Anvendelsesområde

Sprayes på de kontaminerede instrumenter for at forhindre, at snavs ikke tørrer ind og at bakterier
ikke begynder at gro.
Til professionel brug.

Produktegenskaber

Den gel-lignende spray danner en bakteriesikker hinde på instrumenternes overflade. Effekten holder i
5 dage. Hydragel er vandopløselig og nem at skylle af. Egnet til almindeligt anvendte materialer, dog
ikke kobber og messing.

Brugsanvisning

Sprayes direkte på intrumenterne i deres transportkasse. Det er vigtigt, at de er helt våde af den
påførte gel. Følg sikkerhedsinstrukser for opbevaring og transport af instrumenterne. Vask
instrumenterne som normalt.

Bemærkning

Undgå kontakt med kemikalier, da det kan føre til korrosion og skade af metaller. Kemikalierne kan
forblive aktive under den beskyttende hinde. Ved stænk på gulvet er det vigtigt at rengøre med vand,
da gulvet kan blive meget glat.

Indhold

Ingrediens

Effekt

Alkanolaminsalte af
fedtsyrer

5 - 15%

Nonioniske overfladeaktive
stoffer

< 5%

Mindsker overfladespændingen og fjerner snavs.

Konserveringsmidler

Konserveringsmiddel.

Korrosionshæmmer

Forhindrer korrosion og dannelsen af mørke pletter.

Antiskummemiddel

Reducerer produktets skummende egenskaber.

pH produkt

9.0

Opbevaring

Opbevares ved stuetemperatur under +28°C.
Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato.

Produktionsland

FINLAND

Anvendelses- og
miljøsikkerhed

Produktet er bionedbrydeligt.

FINLAND: KiiltoClean Oy | Tengströminkatu 6, PL/PO Box 157, FI-20101 Turku, Finland | Puh./Tel +358 (0)207710400 | www.kiilto.com
DENMARK: KiiltoClean A/S, Frederik Plums Vej 2, DK-5610 Assens, Denmark/Tel +45 6471 2112 | www.plum.dk
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Forpakningsstørrelse Salgsenhed
/ Varenummer

6 x 750 ml

Øvrig information

Varenummer
8222

GTIN
6417964082227

GTIN (salgsenhed)
6417964482959

Tjek den senest opdaterede version af brochuren på vores hjemmeside www.plum.dk eller
send en mail til kundeservice på info.dk@kiilto.com.
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