
Gulvstativ for hånddesinfeksjon 
- i enkelt og stilrent design!

Ecolabs nye gulvstativ i rustfritt stål for etterfylling av 
produkt kan enkelt og lett plasseres alle steder der 
hånddesinfeksjon er nødvendig.

Ved påfylling av produkt, 
løftes pumpen opp og 
produktet helles direkte i røret.

Etiketten på gulvstativet 
viser riktig prosedyre for 
korrekt hånddesinfeksjon.

Ta kontakt med 
din Ecolab-

konsulent for mer 
informasjon

Varenummer 10054767



HÅNDDESINFEKSJON CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Skinman Soft Protect FF
Virusdrepende flytende hånddesinfeksjon med 
vitamin E, glycerol og panthenol

Ytelse
� Det komplette hånddesinfeksjonsmiddelet velegnet til bruk i alle    
omiområder, inkl. sykehus og pleiehjem
� Bredspektret desinfeksjonseffekt
� Hudvennlig formel spesielt utviklet for hyppig bruk 

Effektiv
� Hygienisk hånddesinfeksjon i henhold til EN 1500

� Virusdrepende hånddesinfeksjon i løpet av 30 sekunder

Sikkerhet
� Uten farge og parfyme

� Bruk av riktig prosedyre for korrekt hånddesinfeksjon hjelper til å 

redredusere risikoen for krysskontaminerering



Bruksanvisning

1. Sjekk sikkerhetsdatablad og
produktetikett for detaljert
brukerinformasjon.

2. Rommet skal være rent og
utluftet før etterfyllingen.

3. Må ikke være i nærheten av
antennelseskilder/varme.

4.Koble fra alt elektronisk utstyr.

5.Advarsel: Les nøye igjennom
sikkerhetsinstruksene
nedenfor. Sørg for jording
før håndtering/åpning av
kannen. Åpne 20-liters
kannen kun ved påfylling til
refillflasken. Skru på
tappekranen. Plasser
kannen i riktig høyde på et
stødig underlag slik at
tappekranen er på det
laveste punktet.

6.Det kan anbefales å plassere
et dryppkar rundt kannen 
og påfyllingsflasken. Åpne 
tappekranen og fyll 
refillflasken. Bruk kun 
Ecolabs refillflasker med 
produktetikett. Etiketten 
skal alltid inneholde 
produktnavn, holdbarhet og 
dato for påfylling.

7. La refillflaskene stå urørt i
72 timer før bruk.*

8.Hendene må være fullstendig
didekket med produktet.

Fordel produktet på begge 
hender ved å gni hendene 
sammen under i hele 
kontakttiden (minst 60 
sekunder) i henhold til 
standard håndhygiene-
prosedyre EN 1500.

Spesiell informasjon
� Kun til profesjonell bruk! Må ikke blandes med andre produkter!

� Produktets holdbarhet i originalforpakningen blir ikke 
påvirket når produktet tappes på refillflasker. Hyppig 
åpning og lukking av kannen er tatt hensyn til under 
produktutviklingen, og påvirker ikke holdbarheten når 
kannen blir lukket på korrekt måte etter bruk, eller koblet 
til et dispensersystem. 

� Aktivt innhold: 100 ml væske inneholder 89 g etanol.
Bruk biocider på en sikker måte. For ytterligere 
informasjon og sikkerhetsinstrukser, se 
produktetikett og sikkerhetsdatablad.

Hendene skal være helt fuktet med produktet. Fordel produktet 
på begge hender ved å gni dem sammen i hele kontakttiden. 

Hygienisk hånddesinfeksjon i hht. EN 1500 3 ml / 20 sek.

EN 13727 (bakteriedrepende) og EN 13624 
(levurocidal) 15 sek.

EN 14476 (virusdrepende, inkl. effektiv 
mot koronavirus og andre virus) 30 sek.

EN 14348 (tuberculocidal / mycobactericidal) 20 sek.

Sikkerhet
� Under transport kan plastkannen bli ladet med statisk 
eleielektrisitet på grunn av innbyrdes friksjon. 

Gnister kan oppstå i alkoholdampen rundt forpakningen 
ved tømming eller påfylling. Derfor må det tas 
forholdsregler for utlading eller jording av forpakningen. 
Alternativer for jording: fuktig betonggulv, fukting av 
forpakningen, metallgulv, bruk av antistatiske vernesko, 
jordingskabel (følg myndighetenes reguleringer). Beste 
praksis vil være å spraye 20-liters forpakingen med vann 
før håndtering, og igjen når refill-installasjonen er på plass.

� Etter bruk må kannen lukkes grundig, slik at den er helt tett.

� * 72 timer hviletid etter påfylling er spesifisert av WHO.

Oppbevaring
� Oppbevares kun i lukket originalemballasje ved temperaturer 
melmellom 0 °C og 25 °C
� Nasjonalt regelverk og lokale sikkerhetsreguleringer må 
følsfølges ved  håndtering og oppbevaring av alkoholbaserte 
hånhånddesinfeksjonsmidler.

Forpakning
Varenr. Produkt Forpakning

2345570
2345580 Skinman Soft Protect FF 16 kg

10054671  Skinman Soft 1-liter refillflasker 1x6 stk refillflasker
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