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Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie 
dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu dostarczanego produktu, dlatego 
też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą 
swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku. 
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Środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, stworzony zgodnie z zaleceniami WHO do użytku 
profesjonalnego i konsumenckiego.  

 

 

 OPIS PRODUKTU 

Informacje ogólne 

 

Gotowy do użycia środek do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, o 
działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym, 
stworzony zgodnie z zaleceniami WHO. Produkt działa natychmiast 
po użyciu i nie wysusza dłoni.  
 

Szczególne właściwości 
Normy na metody badań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dopuszczenie do obrotu jako środek biobójczy do dezynfekcji rąk 
(typ produktu 1). 

Substancja czynna 
73,4 % (73,4 g/100 g) etanol 

 Przeciwdrobnoustrojowa aktywność receptury WHO została 
potwierdzona przez referencyjne laboratoria badawcze zgodnie z 
normą EN 1500. 

 EN 1500 (higieniczna dezynfekcja rąk): badanie skuteczności wg. 

fazy EN 2 / etap 2 (testy praktyczne): 3 ml przez 30 s. 

 EN 1276 (działanie bakteriobójcze): skuteczność na działanie 
bakterii (Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, 
Pseudomonas aeruginosa, E-Coli K12) wg. fazy EN 2 / etap 1 
(testy zawiesinowe): 15 s, 30 s, 60 s przy niewielkim obciążeniu. 

 EN 1650 (działanie grzybobójcze): skuteczność na działanie 
grzybów (Candida albicans) wg. fazy EN 2 / etap 1 (testy 
zawiesinowe): 15 s, 30 s, 60 s przy niewielkim obciążeniu. 

 Testowany dermatologicznie 

 Produkt jest wytwarzany bez czwartorzędowych związków 
amoniowych, barwników i perfum. 

Obszary zastosowań 

 

 Zastosowanie do dezynfekcji rąk w prywatnych gospodarstwach 
domowych, obiektach użyteczności publicznej, przemyśle, w tym 
zakłady związane z produkcją żywności. 

 PRZERABIANIE 

Wskazówki dotyczące  
przerabiania 

 

 Zadozować odpowiednią ilość środka na dłonie (ok. 3 ml).  

 Należy zwrócić uwagę, aby ręce były całkowicie zwilżone podczas 
zalecanego czasu oddziaływania, wynoszącego 30 sek. 
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 Rozprowadzić na obu rękach do nadgarstka. Należy przy tym 
zwilżyć również zewnętrzną część dłoni oraz przestrzenie między 
palcami. Dla zapewnienia wystarczającej skuteczności produkt 
należy zastosować dwukrotnie.  Podczas stosowania produktu nie 
dotykać  żadnych przedmiotów,  aby zapewnić skuteczność 
działania. 

 Nie stosować u wcześniaków i noworodków. Produkt nie nadaje 
się do dezynfekcji błon śluzowych. Nie stosować w bezpośrednim 
sąsiedztwie oczu i otwartych ran. 

 Produkt jest gotowy do użytku. 

 Proszę przestrzegać naszych wytycznych ARL_072 – Wytyczne 
do stosowania środków do dezynfekcji firmy ADLER. 

 Proszę przestrzegać naszych wytycznych ARL_073 – Środki do 
dezynfekcji – podstawowe pojęcia. 

 INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Wielkość opakowań 1 L, 5 L, 10 L, 25 L 

 POZOSTAŁE INFORMACJE 

Trwałość / przechowywanie 

 

Przynajmniej 6 miesięcy w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  

Okres trwałości po otwarciu w nieszczelnie zamkniętym pojemniku 
wynosi 6 miesięcy. 

Przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych, wilgoci, mrozem i wysokimi 
temperaturami (powyżej 30°C). 

Dane BHP 

 

Dokładne Informacje na temat bezpieczeństwa w transporcie, 
przechowywania i postępowania jak również utylizacji znajdą 
Państwo  w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można 
pobrać ze strony www.adler-lacke.com.   

Produkty biobójcze należy stosować ostrożnie. Przed użyciem należy 
zawsze zapoznać się z zaleceniami podanymi na etykiecie i 
przeczytać informacje o produkcie.  

Ważne: ze względu na wysoką zawartość alkoholu, środek 
dezynfekujący jest wysoce łatwopalny i może podrażniać oczy oraz 
drogi oddechowe. W związku z tym powinien być przechowywany w 
miejscu niedostępnym dla dzieci. 

 
 


