
ÚČINNÁ DEZINFEKCE RUKOU

TRIGON
Neparfémovaný mycí přípravek na ruce s antibakteriální přísadou

• Rychlá a účinná dezinfekce rukou.
• Jemný a šetrný k pokožce - obsahuje glycerin pro lepší ochranu a rehydrataci pokožky rukou.
• Vysoce účinný k dekolonizaci pokožky baktériemi Staphylococcus aureus (MRSA).
• Neparfémovaný (vhodný pro provozy, kde se ručně manipuluje s potravinami).
• Vhodný pro časté používání, k prevenci křížové kontaminace.
• Účinný ve tvrdé i měkké vodě, s teplou i studenou vodou.
• Neobsahuje rozpouštědla ani dráždivé chemikálie. Biologicky plně odbouratelný.
• Vytváří bohatou krémovou pěnu. Možno používat v dávkovačích na tekutá mýdla.
• Biocidní účinek nastupuje po osušení rukou.

Doporučováno pro veterinární praxi, zoohygienickou péči (dojírny, pre- a postnatální sekce), 
potravinářství a prvovýrobu. Dále je možné mycí přípravek Trigon využívat ve výrobním průmyslu, 
v nemocnicích, ošetřovatelských domech, školách, školkách, koupelnách apod.

Složení:
Účinná látka:  triclosan
Ostatní látky:   voda, laurylsulfát sodný, cocamid DEA, chlorid sodný, glycerin, benzylalkohol, 

chloromethyl iso-thiazolinon, methyl iso-thiazolinon, CI 42051 a CI 19140  
Balení: 500 ml, 5 l

HANDSAN
Přípravek k dezinfekci rukou na alkoholové bázi s hydratačním účinkem

• Vysoce účinný a rychle působící přípravek (biocidní účinek do 15 sekund).
• Dezinfekce bez použití vody.
• Z pokožky rukou se rychle a bez zbytku odpařuje.
• Obsahuje glycerin pro hydrataci a ochranu pokožky 
 - zanechává pokožku hladkou, dezinfi kovanou a svěží.
• Pomáhá snižovat riziko přenosu infekce.
• Neparfémovaný (vhodný pro provozy, kde se ručně manipuluje s potravinami).
• Vyvinutý pro oblasti použití s vysokými hygienickými standardy
 (potravinářské provozy, humánní a veterinární lékařská péče apod.) EN 12054.

• Ideální pro potravinářský průmysl – nezbarvuje.

Složení:
Účinná látka: propan-2-ol   0,7 mg/ml
Ostatní látky: kopolymer kys. akrylové, glycerol, triethanolamin, voda                         
Balení: 75 ml, 500 ml, 5 l
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