
CHRIOX HAND WASH 
Дезинфектиращ сапун за ръце 

 
Употреба 
CHRIOX HAND WASH е антисептичен сапун за миене на 
ръце, базиран на патентованата технология "CHRIOX INSIDE", без  
триклозан, четвъртични амониеви йони, фенол, хлорхексидин. 
Да се мият ръцете и китките. 
Прилагане на 2 / 3 натиска от продукта (3 натиска , за да съответства на 
норма EN 1499). 
Масажирайте ръцете и китките в топла вода за 1 минута. 
Също и пространствата между пръстите и около ноктите. 
Измийте старателно ръцете и ноктите. 
Подсушете внимателно с кърпа за еднократна употреба. 
Предимства 
Не съдържа консерванти като например парабени. 
Омекотява, съдържа емолианти специално предназначени за подхранване на 
кожата, предпазва от сухота и дразнене. 
Без цвят, без алергични вещества. 
Формулата на CHRIOX HAND WASH се базира на перасетична киселина като 
дезинфектант. Действията на перасетичната киселина в околната среда по 
време на производството и нейното използване се считат като незначителни 
(източник ECETOC JACC 40, стр. 3). 
CHRIOX HAND WASH е предназначен за здравния сектор, в 
ресторантьорството, в хранителната промишленост, или за антисептично 
измиване на ръцете, което се изисква. 
Характеристики 
Прозрачен гел 
pH около 3,8 
Относителна плътност 1,010 (20°C) 
ЗАКОНОДАТЕЛНИ НОРМИ 

Съответства на биоразграждането на детергентите (Регламент CE N° 648/2004) 
Има бактериално действие според стандартите  : 
- EN 1040 по 5 min., на 20°C, в концентрат от 80% върху Pseudomonas 
aeruginosa et Staphylococcus. 
- NF T72-171 по 5 min. на 20°C, в концентрат от 100% върху четири референтни 

щамове 
Ефективен според нормите : 
- EN 1499, по 60 секунди с 5 ml от продукта за дезинфектантно измиване на 
ръцете. 
Представлява вирусидална дейност според нормите : 
- EN 14476 (H1N1), по 1 min. на 20°C, по отношение на чистота – концентрация 
от 40%. 
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ УПОТРЕБА 
Пълните инструкции за предпазни мерки за употреба и изхвърлянето на 
продукта са на информационния лист за безопасност, който се намира в сайта 
на: www.christeyns.com или www.quickfds.com. 
Използвайте CHRIOX HAND WASH внимателно. Преди употреба, прочетете 
етикета и информацията, отнасяща се за продукта. 


