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74-93
Handdesinfektion Greenline

Profesionální přípravek pro osobní hygienu s dezinfekční 
složkou

Rozsah použití:
Handdesinfektion Greenline je ekologický produkt, který je určen pro  
likvidaci mikroorganismů. Obsahuje účinné látky, které spolehlivě  
a pečlivě likvidují viry, bakterie, choroboplodné zárodky, kvasinky a plísně z po-
vrchů rukou. 

Způsob použití:
Pro dostatečné ošetření rukou naneste přibližně 3 ml dávku neředěného 
přípravku do dlaní a rovnoměrně roztírejte na rukách po minimální dobu 
30 sekund. Po celou tuto dobu udržujte pokožku rukou vlhkou. Skladujte  
v chladnu a temnu. Chraňte před sluncem. 

Vlastnosti výrobku:
Ekologický a dobře pokožkou snášenlivý přípravek k eliminaci mikroorganismů 
z povrchů rukou, vyrobený a stabilizovaný z minerálních roztoků elektrochemic-
kou cestou. 

•	Likviduje viry, bakterie, choroboplodné zárodky, kvasinky a plísně
•	Účinné látky: aktivní chlor, etanol
•	Bez obsahu konzervačních látek, emulgátorů, stabilizátorů a vonných látek
•	Slabá vůně chloru
•	Nehořlavý
•	Bez symbolů nebezpečnosti
•	Registrovaný biocidní dezinfekční přípravek u BAuA č. 88309
•	Vyroben z recyklovatelných látek přírodního původu
•	Objednací kódy výrobku: 74-9305 kanystr 5 litrů a 74-9310 kanystr 10 litrů

Bezpečnostní pokyny:
Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a bezpečnostním listu výrob-
ku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového 
materiálu.

V téměř padesátileté historii vývoje a výroby chemických produktů značky 
Metaflux zůstávají pevně dodržovány tři základní principy – nejvyšší možná 
technická kvalita, nejnižší možné znečištění ovzduší na pracovišti a maxi-
mální ohleduplnost k životnímu prostředí.

Nová produktová řada Metaflux Greenline je postupně tvořena technologic-
ky zcela novými výrobky. Vedle vysoké výkonnosti a účinnosti splňují další 
požadavky zaměřené na maximální možnou ochranu životního prostředí  
a bezpečnost práce na pracovištích našich zákazníků. Všem novým produk-
tům s logem Metaflux Greenline jsou společné tyto kvalitativní parametry:

•	 Produkty neškodné pro životní prostředí
•	 Produkty s biologickou odbouratelností
•	 Produkty s vysokou výkonností a účinností
•	 Produkty bez GHS symbolů bezpečnosti
•	 Produkty bez obsahu agresivních látek ropného původu
•	 Produkty bez obsahu těkavých organických látek (VOC)  
     a nasycených uhlovodíků (MOSH)
•	 Produkty bez obsahu zdraví škodlivých chemikálií
•	 Produkty vyrobené z plně recyklovatelných surovin přírodního  
     původu
•	 Produkty vhodné pro alergiky 
•	 Produkty dobře snášenlivé lidskou pokožkou

Produktová řada Metaflux Greenline


