
SURE  Instant Hand Sanitizer ® 

 

Spumă pentru spălarea mâinilor prin 
frecare, neclasificată, foarte eficace, cu un 
miros proaspăt. Nu conține alcool și 
triclosan. 

Descrierea produsului 

SURE Instant Hand Sanitizer face parte dintr-o gamă unică de produse de 
curățare profesională, pe bază de plante, 100% biodegradabile, pentru 
toate nevoile de curățare zilnică. 

SURE Instant Hand Sanitizer reprezintă o soluție flexibilă de igienizare a 
mâinilor, care nu necesită apă. Nu este clasificat, nu conține alcool, un 
igienizant pentru mâini care asigură o eficacitate excelentă și are o acțiune de 
îngrijire asupra pielii. Distruge în mod eficace bacteriile, levurile și fungii. 
Este, de asemenea, eficace împotriva virusurilor precum H1N1. Conține un 
parfum 100% natural pentru a crea un miros proaspăt. 

SURE Instant Hand Sanitizer are un bun profil de siguranță; este 
biodegradabil, nu conține alcool și triclosan și este total neclasificat pentru 
utilizarea sigură atunci când este aplicat conform instrucțiunilor. 

 
Proprietăți de bază 

• Conține ingrediente pe bază de plante, din surse regenerabile  

• 100% biodegradabil și se descompune prin procese naturale 

• Textură a spumei de înaltă calitate și consistentă 

• Dezinfectează mâinile într-un singur pas, fără a fi nevoie de apă 

• Pe bază de acid lactic, un ingredient organic din surse naturale 
care inhibă creșterea microorganismelor 

• Îndeplinește criteriile standardelor de testare EN1500, 
EN13727, EN1276, EN13624 (levuri), EN1650 (levuri), 
EN14476 (Virusul Vaccinia Ankara modificat) 

• Îndeplinește cerințele ultimului Regulament privind produsele biocide (BPR) pentru 
dezinfecția mâinilor 

• Nu conține triclosan și parabeni 

• Parfum 100% natural pentru un miros proaspăt de lămâie 

• Acțiune delicată asupra pielii considerabil testată 

• Nu este supus clasificării de pericol legate de mediu, nu conține avertismente de 
siguranță pentru utilizator 

 
Avantaje 

• Profită de puterea naturii pentru a reduce impactul asupra mediului 
și a aduce liniște 

• Se freacă ușor pe mâini și nu lasă reziduuri lipicioase, datorită 
texturii spumei de calitate și consistentă 

• Foarte eficace pentru prevenirea răspândirii infecțiilor pentru a vă proteja marca  

• Acțiune delicată asupra pielii pentru a proteja sănătatea pielii utilizatorilor 

• Nu este clasificat, asigurând astfel siguranța și ușurința utilizării 
şi protejând sănătatea organizației dumneavoastră 

• Mirosul proaspăt îl face mai plăcut pentru utilizatori crescând 
astfel fidelizarea acestora 

 
Instrucţiuni de utilizare 

1. Aplicați 3 ml de SURE Instant Hand Sanitizer pe mâinile uscate și vizibil curate. 

2. Frecați timp de 30 de secunde. 

3. Lăsați să se usuce. 

4. Dacă produsul se usucă înainte de 30 secunde, reaplicați. 



SURE  Instant Hand Sanitizer ® 

 

 

 

Spumă pentru spălarea mâinilor prin frecare, neclasificată, 
foarte eficace, cu un miros proaspăt. Nu conține alcool și 
triclosan. 

Date tehnice 

Aspect lichid galben pal 

pH 2,7 

Densitate relativă (20°C) 1,02 

Vâscozitate (m.Pas; 25°C) 300 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producție normală și nu trebuie interpretate ca specificații. 

 
Informații despre manevrare și depozitare în siguranță 

Exclusiv pentru utilizatori profesionişti. 

Păstraţi produsul în ambalaje originale închise, ferite de temperaturi extreme (Min 6°C/Max 35°C).  

Un ghid complet despre manevrarea şi eliminarea acestui produs este furnizat într-o Fişă cu date de 

securitate(SDS) separată. 

Date microbiologice 

SURE Instant Hand Sanitizer a fost extensiv testat cu privire la eficacitate; rezultatele dovedesc că SURE 
Instant Hand Sanitizer este adecvat pentru utilizarea ca săpun pentru spălarea igienică a mâinilor prin 

frecare atunci când este utilizat conform instrucțiunilor menționate mai sus. 
 

Teste EN: 

SURE Instant Hand Sanitizer îndeplinește criteriile standardelor de testare EN: 

EN1500 (3 ml/30 secunde) 

EN13727 (condiții de murdărie, 30 secunde) 

EN1276 (condiții de murdărie, 30 secunde) 

EN13624 (levuri, condiții de murdărie, 30 secunde) 

EN1650 (levuri, condiții de murdărie, 30 secunde) 

EN14476 (Virusul Vaccinia Ankara modificat 30 secunde) 

 
Informații ecologice 

*Formula SURE Instant Hand Sanitizer este 100% biodegradabilă conform testului OCDE 301B. 
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