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LIST

TEKUTÝ GEL S ANTIBAKTERIÁLNÍ PŘÍSADOU

4GEL | TECHNICKÝ

CHARAKTERISTIKA
k ošetření kůže, obuvi,nástrojů, malých
ploch, nedostupných míst a to včetně WC
chrání před přenosem bakterií, plísní, kvasinek (účinný proti virové hepatitidě typu A-E)
obsahuje zjemňující a hydratační přísady, jež
zabraňují vysoušení a podráždění pokožky
praktické balení s dávkovací pumpičkou
jemně parfémovaný

OBLASTI POUŽITÍ

NÁVOD
D NA POUŽITÍ

4GEL je vhodný pro použití všude tam, kde dochází ke kontaktu s velkým počtem osob ve všech typech zdravotnických
zařízení včetně ordinací, v oblasti rehabilitace, v kosmetických
salónech, sportovních zařízeních, v půjčovnách sportovního
náčiní, ﬁtness, wellnes apod. Ale také i pro osobní hygienu, pro
maminky s dětmi, manažery, kteří se setkávají s velkým počtem
osob nebo pro lidi, jež hodně cestují a potřebují se chránit před
nákazami žloutenkou, chřipkou apod.).

Naneste gel do dlaně jedné ruky a vtírejte do dlaní až do sucha.
Neoplachujte.

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
Skupenství (při 20 °C): kapaliné
Barva: bezbarvá
Zápach (vůně): alkoholový s nádechem citrusu
Hodnota pH (při 20 °C): neutrální
Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): -100
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): 78 - 82
Bod vyplanutí ( °C): 12
Bod hoření ( °C): neuvádí se
Teplota vznícení ( °C): neuvádí se
Meze výbušnosti - horní mez: 15
- dolní mez: 2
Hustota (při 20 °C): 780 - 790 kg/m3
Rozpustnost (při 20 °C, ve vodě): neomezeně rozpustný
Rozpustnost (při 20 °C), ve tucích): neuvádí se
Rozdělovací koeﬁcient n-oktanol/voda: data nejsou

PROHLÁŠENÍ: Údaje v technickém listu se opírají o současný stav vědomostí a zkušeností. Údaje
neznamenají záruku vlastností. Směs smí být použita pouze způsobem uvedeným v technické dokumentaci. Osoby, které nakládají se směsí, mají odpovědnost za bezpečnou manipulaci a používání
směsi v souladu s platnými předpisy. Tento technický list však muže jen právně nezávazně poradit,
zpracování výrobku je nutno poizpusobit konkrétním podmínkám. Firma 4CLEAN proto nemůže
pojmout žádnou odpovědnost za škody a ztráty zpusobené nevhodným použitím výrobku.

Prodejce: 4CLEAN s.r.o. - Hradešínská 1955/28, 101 00 Praha-Vinohrady
tel./fax: +420 487 857 225, email: 4clean@4clean. cz, www.4clean.cz

BALENÍ
4GEL je dodáván v balení 500, 55 a 5 ml.

ZÁRUČNÍ DOBA
Je-li výrobek skladován dle uvedených podmínek, je jeho
záruční doba 24 měsíců od data vyskladnění.

SKLADOVÁNÍ
Skladovací prostory musí být odvětrané a zabezpečené proti
požáru. Skladujte v chladu, suchu, bez účinku přímého slunečního záření. Neuchovávejte v blízkosti: oxidačních činidel,
minerálních kyselin. Obaly uchovávejte pečlivě uzavřené, ve
svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku. Zabraňte neoprávněnému přístupu.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.
Doplňující info na: www.4clean.cz

