
Lotiune antimicrobiană pentru spălarea igienică a 
mâinilor, cu activitate virucidă împotriva virusurilor 
capsulate

Eficacitate Concentraţie Timp de contact
bactericidă
EN13727, EN1499 gata de utilizare 30 sec.

bactericidă
EN1276 gata de utilizare 30 sec.

levuricidă
EN13624 gata de utilizare 30 sec.

virucidă împotriva 
virusurilor capsulate
EN14476

gata de utilizare 60 sec.

primasept® wash

Avantajele noastre
eficienţă împotriva bacteriilor (inclusiv Salmonella şi 
Listeria), levurilor virusurilor capsulate (inclusiv HBV, HIV, 
HCV, Vaccinia)
loţiune fină de spălare, cu 4% clorhexidină

o excelentă putere de curăţare

conţine substanţe hrănitoare hidratante pentru piele

fără coloranţi şi parfumuri 

testată dermatologic

•	 spălarea	igienică	a	mâinilor
•	 adecvată	 pentru	 utilizarea	 în	 industria	 prelucrătoare	 a	

alimentelor, în centre de îngrijire şi asistenţă

Domenii de utilizare

•	 loţiune	de	spălare	fără	săpun,	prietenoasä	cu	pielea
•	 substanţa	 de	 îngrijire	 alantoină	 are	 un	 efect	 hrănitor,	

hidratează şi contribuie la regenerarea celulelor.
•	 conţine	 pantenol,	 stimulând	 regenerarea	 si	 ameliorând	

iritaţiile pielii. Redă fineţea şi fermitatea pielii.

Profilul produsului

•	 spălarea	 igienică	 a	 mâinilor	 (EN1499):	 aplicaţi	 5	 ml	 de	
primasept@ wash pe mâinile umezite şi frecaţi uniform 
timp de 30 de secunde. Apoi, clătiţi bine şi ştergeţi-vă cu un 
prosop de unică folosinţă.

•	 eficienţă	împotriva	virusurilor	capsulate	(activitate	virucidă	
împotriva	virusurilor	capsulate	conform	EN	14476)	în	60	de	
secunde

Atenţie:	 produsele	 pentru	 spălarea	 igienică	 a	 mâinilor	 nu	
le înlocuiesc pe cele pe bază de alcool pentru dezinfectarea 
mâinilor.

Instrucţiuni de utilizare

Eficacitate microbiologică

Zona de aplicare Concentraţie Timp de contact
spălarea igienică a 
mâinilor
EN1499

gata de utilizare 30 sec.

NOU!
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Distribuitor autorizat:
S.C.	INTERCOOP	S.R.L.
547215	Ernei	Nr.	376
Jud. Mureş, România
Tel/Fax:	0265-267.708
E-mail:	office@intercoop.ro
www.intercoop.ro

Date fizico-chimice
Culoare
Densitate
Punct	de	aprindere
Formă
pH
Vâzcozitate, dinamică

aproape incoloră
cca	1,0	g/cm3, 20 °C
31	°C	/	Metodă:		DIN	EN	ISO	13736
lichid vâscos
6,5	-	7,0	/	20	°C	/	concentrat
cca	570	mPa*s	/	20	°C

Articol Ambalaj Cod articol

primasept	®	wash	-INT-	500	ml	FL	 20/bax la cerere

primasept	®	wash	-INT-	1	1	FL 10/bax la cerere

primasept	®	wash	-INT-	5	1	KA 1/canistră la cerere
               

primasept® wash
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 Manangement    Producător:
Schülke & Mayr GmbH
Str.	Robert-Koch	2
22851	Norderstedt,	Germania
Telefon	+49	(0)	40	-	52100	-	0
Fax	+49	(0)	40	-	52100	-	318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Compoziţie:	 100	 g	 soluţie	 de	 agent	 conţine	 următoarele	
ingrediente	active:
15,0	g	de	2-propanol,	4,0	g	de	digluconat	de	clorhexidină	
Etichetare	conform	Regulamentului	(EG)	nr.	648/2004:	5-15
% tensioactivi amfoterici

Date despre produs

Utilizaţi biocidele în condiţii de siguranţă. Citiţi întotdeauna 
eticheta şi informaţiile despre produs înainte de utilizare.

Recomandări specifice

Informații pentru comandă

Aceste	produse	nu	sunt	disponibile	în	toate	țările.	Pentru	mai	multe	informații,	vă	rugăm	să	
contactați filiala noastră locală sau un distribuitor.

Accesorii Cod articol

500	ml/1	l	pompă	de	dozare	(3	ml/doză) 180303	

Desfăcător	bidon	pentru	5	+	10	l 135810

Dozator	KHK	1000	(aprox.	0,75-1,5	ml	per	doză) 669700

Dozator	KHK	500	(aprox.	0,75-1,5	ml	per	doză) 669600

Dozator	loţiuni	KHN	touchless	500	ml 60000187

Dozator	loţiuni	KHN	touchless	1	l 60000184

Braţ	lung	pentru	dozator	produs	1000	ml 669710

Braţ	lung	pentru	dozator	produs	500	ml 669610

Robinet	schülke	pentru	bidoanele	de	5	l/10	l 1135501

Accesorii pentru utilizare

•	balsam	piele	uscatä	sensiva®
•	cremă	protectoare	sensiva®
•	emulsie	protectoare	sensiva®
•	cremă	regeneratoare	sensiva®
•	loţiune	de	spălare	sensiva®

Produse asemănătoare

Schülke	fabrică	produse	economice	și	cu	procese	de	producție	
avansate,	 sigure	 și	 cu	 consideraţie	 pentru	 mediu,	 în	 același	
timp menținând standarde înalte de calitate.

Informații legate de mediu

Vă rugăm să vizitați pagina noastră de Internet pentru o 
trecere în revistă a întregii literaturi/rapoartelor disponibile 
pentru	produs:	www.schuelke.com.
Pentru	întrebări	individuale:
Serviciul de vânzare către clienți
Telefon:	+49	40	52100-666
E-mail:	info@schuelke.com

Expertiză și informații


