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           MEDI-1500 

Κρεµοσάπουνο  αφρού  χεριών µε ήπιο αντισηπτικό παράγοντα 
∆ερµατολογικά  ελεγµένο (in-Vitro)  

 

Βασικές Ιδιότητες / Σύνθεση 

� Το  MEDI-1500 είναι άχρωµο, άοσµο, αφρογόνο κρεµοσάπουνο χεριών,δερµατολογικά ελεγµένο, µε 

ήπιο αντισηπτικό παράγοντα µε φάσµα δράσης  κατά των παθογόνων µικροοργανισµών. 

� Η δερµατολογική µελέτη του MEDI-1500, σύµφωνα µε την µέθοδο:Dermal Irritection Test  έδειξε ότι 

το προϊόν δέν είναι ερεθιστικό για το δέρµα.  

� To  pH του  MEDI-1500  είναι φιλικό στο δέρµα και  επιτρέπουν τη συχνή χρήση του. Περιέχει ενυδατικό 

παράγοντα (γλυκερίνη) και αναλιπαντικό παράγοντα . 

� Είναι  συµπυκνωµένο και πλούσιο σε καθαριστικά συστατικά που επιτρέπουν τους λιπαρούς ρίπους να 

ξεπλυθούν εύκολα µε νερό.  

� Οικονοµικό στην χρήση του  γιατί είναι συµπυκνωµένο και 2-3ml είναι αρκετό για τον καθαρισµό των 

χεριών. 

� Κατάλληλο για τον καθαρισµό χεριών σε: βιοµηχανίες τροφίµων και ποτών, εστιατόρια, γυµναστήρια, 

ινστιτούτα αισθητικής, ιατρεία, σχολεία. 

� Τα οργανικά συστατικά του είναι βιοδιασπώµενα πάνω από 90%. 

Φυσικοχηµικές Ιδιότητες 

� Εµφάνιση:         Άχρωµο υγρό 

� Ειδικό βάρος:    1,00 + 0,05 gr/cm
3
  

� pH:                     5,5 + 0,5 

Οδηγίες Χρήσης 

� Χρησιµοποιείστε λίγη ποσότητα και τρίψτε τα χέρια. Στη συνέχεια ξεπλένετε µε καθαρό νερό. 

� Το  MEDI-1500 είναι κατάλληλο για καθηµερινή χρήση, ειδικό για τον καθαρισµό και την αντισηψία των 

χεριών στην βιοµηχανία τροφίµων και ποτών καθώς και σε όλους τους ευαίσθητους  χώρους, µε την 

επισήµανση τα χέρια να ξεπλένονται µε καθαρό νερό. 

� Τοποθετείται σε σαπουνοθήκη από την οποία, δοσολογία 2-3ml είναι αρκετή για τον καθαρισµό των 

χεριών. 

� Χρησιµοποιείται αδιάλυτο πάνω σε υγρά χέρια που τρίβονται για 20 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια 

ξεπλένονται µε καθαρό νερό και στεγνώνουν µε χαρτί µιας χρήσης. 

� Ειδικές πινακίδες µε οδηγίες καθαρισµού χεριών, παραδίδονται κατά περίπτωση από το εξειδικευµένο 

προσωπικό της Glass Cleaning ΑΒΕΕ. 

Αποθήκευση 
Αποθηκεύεται σε χώρο σκιερό και δροσερό, αποφεύγοντας τις ακραίες χαµηλές και υψηλές θερµοκρασίες. 
Φυλάσσεται σε ξεχωριστό χώρο που κλειδώνει και όχι στον ίδιο µαζί µε τρόφιµα. Πρόσβαση στο χώρο έχει µόνο 
από το εκπαιδευµένο προσωπικού καθαριότητας και απολύµανσης. Να φυλάσσεται µακριά από παιδιά. 

Συσκευασία:  ∆ιατίθεται σε δοχείο των 4L 

 

Λοιπές Πληροφορίες 
Συµβουλευτείτε το ∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος 
Συµβουλευτείτε την ετικέτα του προϊόντος. 
 
Αριθµός Ταυτοποίησης Προϊόντος: CPNP:1767373(13/10/2014) 
Ο Αριθµός Ταυτοποίησης Προϊόντος είναι το αποδεικτικό στοιχείο νοµιµότητας για την κυκλοφορία των καλλυντικών 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, σύµφωνα µε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1223/2009(ΕΕ) . 

 


