
Avantajul nostru:
eficient Împotriva bacteriilor, fungilor şi virucid 
împotriva virusurilor capsulate (inclusiv HBV, 
HCV, HIV, Vaccinia)

cu un bonus de protecţie a pielii şi îngrijire 
printr-o formulă inovatoare (Dexpantenol + 
Etilhexilglicerină)

fără coloranţi şi parfum, aşadar blând cu pielea

Soluţie gata de utilizare pentru dezinfecţia igienică 
şi chirurgicală a mâinilor

Fişa Produsului - Dezinfecţia mîinilor

desmanol® pure

l Dezinfecţia igienică a mâinilor
l Dezinfecţia chirurgicală a mâinilor

Domeniul de aplicare

desmanol® pure este:
l bactericid (incl. TB), levurocid, virucid împotriva virusurilor 

capsulate (incl. HBV, HCV, HIV, Vaccinia virus), Rota virus, 
Adeno virus

Eficacitate microbiologică

Instrucţiuni pentru dozare şi metoda de utilizare
desmanol® pure se va utiliza nediluat. Pe parcursul timpului de 
contact pentru dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor, 
desmanol® pure trebuie aplicat astfel încât mâinile să rămână 
bine umezite pe întreaga perioadă de aplicare.

Agent patogen Metoda Durata de contact
Bacterii - dezinfecţia 
igienică a mâinilor

EN 1500 30 sec.

Virusuri capsulate (HBV, 
HCV, HIV)

DVV / RKI 30 sec.

Rota-Virus DVV / RKI 30 sec.
Adeno-Virus EN 14476 2 min.
Bacterii - dezinfecţia 
chirurgicală a mâinilor*

EN 12791 90 sec. (cantitatea 
suficientă)

* mâinile şi partea inferioară a braţelor trebuie să fie în permanenţă umezite 
cu dezinfectant pe întreaga perioadă de contact. Informaţii suplimentare sunt 
disponibile la cerere.

Compoziţia a 100 g de soluţie conţine: 

Substanţe active: 
75 g propan-2-ol

Informaţii despre produs

Date fizico-chimice
Aspect: solutie clară, incoloră
Densitate: cca 0,85 g/cm3

Punct de inflamabilitate: 18° C

Xi:  Iritant
F: Foarte inflamabil
R11: Foarte inflamabil
R36: Iritant pentru ochi
R67: Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi 

ameţeală
S7/9: A se păstra recipientul închis ermetic şi într-un loc bine 

ventilat
S16: A se păstra departe de orice flacără sau sursă de 

scântei. Fumatul interzis
S25: A se evita contactul cu ochii
S26: La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă şi 

se consultă medicul
S35: A se elimina reziduurile produsului şi ambalajul 

(recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de 
precauţie

Etichetarea conform Directivelor CE

NOU!Cu un plus de îngrijire a pielii



Mărimi recipient Unități de ambalare  
Flacon 100 ml 30 x 100 ml
Flacon 500 ml 20 x 500 ml
Flacon 1 l 10 x 1 l
Flacon pentru dozator touchless 6 x 1 l
Canistră de 5 l 1 x 5 l
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Producător:
Schulke & Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germania
Tel.:      +494052100-0
Telfax: +494052100-318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Firma Schulke & Mayr deţine certificate DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 şi DIN EN ISO 
13485 (Nr. înreg. 004567-MP23) şi are implementat un sistem de management al mediului 
validat în conformitate cu Reglementările Eco Audit (Nr. Înreg. D-150-00003).

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

desmanol® pure

Pentru uz extern. După vărsarea dezinfectantului, trebuie 
luate cu promptitudine măsuri de prevenire a incendiilor 
şi exploziilor. Un exemplu de astfel de măsuri adecvate este 
diluarea cu apă a lichidului vărsat, respectiv aerisirea camerei 
sau eliminarea oricărei surse de aprindere.
Utilizaţi dezinfectanţii în condiţii de siguranţă. Citiţi 
întotdeauna eticheta şi informaţiile produsului înainte de 
utilizare.

Note speciale

Aceste produse nu sunt disponibile în toate ţările. Pentru orice 
informaţii, vă rugăm să contactaţi filiala sau distribuitorul 
nostru local.

Mod de livrare/Unități de ambalaj

Art. Nr.
Dozator SM2 Universal pt. produs 
(1.0-3.0 ml dozaţi de fiecare dată)

668500

Dozator Touchless D1 668300
Pompă de dozare de 500/1000 ml 180303
Robineţi pentru canistră 135501

Dozator

desmanol® pure se livrează în canistre şi flacoane. Flacoanele 
şi canistrele sunt fabricate din polietilenă (HDPE) şi sunt 
etichetate în mod corespunzător. Închiderile sunt din HDPE 
(excepţie: flaconul de 1 l: PP). Etichetele sunt din PE. Aşadar, 
este posibilă sortarea lor pentru o reciclare optimă.

Informaţii cu privire la ambalaj

schulke deţine procese de producţie economice, avansate 
şi sigure, protejând mediul şi menţinând în acelaşi timp 
standarde ridicate de calitate.

Informații legate de mediu

Vă rugăm să vizitaţi pagina noastră web pentru o imagine 
de ansamblu asupra întregii documentaţii disponibile/a 
rapoartelor cu privire la desmanol®: www.schuelke.com
Pentru întrebări individuale:
Relaţii cu clienţii:
Telefon: +49 (0)40-521 00-666
E-mail: info@schuelke.com

Opinia experţilor şi informaţii


