
PROFESSIONEEL HANDHYGIËNESYSTEEM SCHOON. VEILIG. EFFICIËNT.

Epicare DES
Handdesinfectiemiddel zonder kleur- en
geurstoffen

Prestatie
� Snelle desinfectie met een breed effectiviteitsspectrum

� Goed verdraagbaar voor de huid

Efficiëntie
� Hygiënische handreiniger volgens EN 1500

� Gecontroleerde dosering via Ecolab-dispenser

Veiligheid 
� Door de juiste procedures te volgen voor het ontsmetten van handen,

wordt kruisbesmetting voorkomen

� Zonder kleur- of geurstoffen, ideaal voor dagelijkse handdesinfectie in
de keuken en op plaatsen waar voedsel wordt verwerkt

Hygiënische handdesinfectie volgens EN 1500 / bacteriedodend 20 sec.

Virusdodend tegen omhulde virussen DVV/EN 14476 30 sec.

Rotavirus 15 sec.

Adenovirus 60 sec.

Norovirus 120 sec.

Aanbevolen gebruiksconcentratie en contacttijd: 3 ml / 30 sec.

Verpakkingsgrootte
Productnaam Artikelnr. Verpakking

Epicare DES 9054480 6 x 500 ml

Epicare DES 9057860 6 x 1 l

Epicare DES 9057880 5 l

Kraan voor can van 5 liter 10033873 1 stuk



Gebruiksaanwijzing

1. Raadpleeg het hygiëneplan
en het productetiket voor
gedetailleerde
gebruiksinformatie.

2. Draag geschikte en
beschermende kleding
wanneer u het product
gebruikt in de originele
verpakking.

3. Breng 3 ml Epicare DES aan
op droge handen. 

4.Houd de handen nat terwijl
het product intrekt
(minimaal 30 seconden,
volgens standaardprocedure
EN 1500 voor
handenwrijven),

5.Volg stap 5 tot 8 voor
navullen van flessen via de
container van 5 liter: Bereid
een schone en geventileerde
werkruimte voor om de fles
na te vullen.

6.Houd het product uit de
buurt van warmte en
ontstekingsbronnen. Schakel
alle elektrische apparatuur
uit en haal de stekkers uit
het stopcontact.

7. Let op: Lees de
onderstaande
veiligheidsinstructies
zorgvuldig door. Zorg voor
een goede aarding voordat u
containers hanteert/opent.
Open de container van 5
liter alleen voor de
navulprocedure en schroef
de navulkraan vast. Plaats
de container op zijn kant op
een verhoogd niveau met de
kraan onderaan.

8.Vaak is het een goed idee
om een lekbak rondom de
verpakking en flessen te
gebruiken. Open de kraan en
vul de navulfles. Giet het
product altijd in een fles met
etiket met daarop de
productnaam,
houdbaarheidsdatum en
navuldatum.

Speciale opmerkingen
� Actieve stof: 100 g vloeistof bevat 70,0 g 1-Propanol

� Gebruik het desinfectiemiddel op veilige wijze. Lees vóór
gebruik altijd het label en de productinformatie.

� De totale levensduur van het product in de originele
verpakking verandert niet wanneer het in kleinere flessen
wordt gegoten. Hierbij wordt rekening gehouden met het
regelmatig openen en sluiten van de verpakking, wat geen
invloed heeft op de levensduur, zolang de fles na elk
gebruik goed wordt gesloten of op een dispensersysteem
wordt aangesloten.

� Alleen voor professioneel gebruik.

Opslagomstandigheden
� Opslaan tussen 0 °C en 25 °C, alleen in de originele

gesloten verpakking.

� Alle nationale veiligheidsrichtlijnen en lokale wettelijke
vereisten moeten worden nageleefd voor het hanteren en
opslaan van verpakkingen met handreinigers op
alcoholbasis.

Veiligheidsinformatie
� Meng dit product niet met andere producten.

� Tijdens het transport kunnen de plastic containers van 5
liter statisch worden geladen als ze tegen elkaar aan
wrijven. Wanneer ze worden geleegd of wanneer product
eruit wordt gegoten, kunnen er vonken ontstaan in de met
alcohol verzadigde dampruimte van de verpakking. Er
moeten daarom maatregelen worden getroffen om de
verpakking te ontladen of aarden. Opties voor een goede
aarding zijn onder meer: een vochtige betonnen vloer,
bevochtiging van de verpakking, een metalen vloer,
ontladende veiligheidsschoenen voor het hanterende
personeel. Besproei de verpakking van 5 liter bij voorkeur
met water voorafgaand aan de hantering en zodra de
navulfles is geplaatst.

� Gooi de verpakking alleen weg indien deze leeg en dicht is.
Productresten: zie veiligheidsinformatieblad.

� Raadpleeg voor meer informatie en veiligheidsinstructies
het productlabel en het veiligheidsinformatieblad.
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