
Antimikrobiella egenskaper

Handdesinfektion 30 sek 1 min 1,5 min

tillämpningsrekommendation för hygienisk handdesinfektion* EN 1500/VAH  

tillämpningsrekommendation för kirurgisk handdesinfektion* EN 12791 /VAH  

tuberkulocid (M. terrae) EN 14348 rena förhållanden  

Virus 30 sek 1 min 1,5 min

verksam mot alla höljevirus och nakna virus (virucid) EN 14476 inkl. HBV/HIV/HCV  

verksam mot adenovirus EN 14476 rena förhållanden  

verksam mot norovirus (MNV) EN 14476 rena förhållanden  

Ytterligare EN-testresultat 30 sek 1 min 1,5 min

baktericid EN 13727 smutsiga förhållanden  

jästicid (Candida albicans) EN 13624 smutsiga förhållanden  

* inklusive tester av typen fas 2 steg 1 och fas 2 steg 2 (kvantitativa suspensionstester och kvantitativa bärartester)

Katrin Hand Sanitizer 1 000 ml

katrin.com

 

Produktnummer:  60108
Serie: Handdesinfektion 

Antal doser: 1666 doseringar 
(333 par desinficerade händer, 5 doser, 
3 ml, rekommendation för handdesinfektion)

Doft: doftfri

Hur produkten ska användas:  
För hygienisk handdesinfektion enligt EN 1500:

Mycket effektiv och snabbverkande 
handdesinfektion som snabbt sprider 
ut sig över huden och gör att huden 
känns ren. Mild, fuktgivande och 
skonsam mot huden.

Tvätta händerna med 
varmt vatten och tvål.

Torka händerna med en 
pappershandduk.

Använd minst 3–5 ml 
desinfektion.

Gnid in händerna i minst 
30 sekunder, inklusive 
fingertoppar, naglar och 
tummar.
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Produktegenskaper

Verkningsspektrum 

 

 
 
 
 
Inget slöseri  

Läckagefri 

Effektiv 

Vårdande    

Din fördel

Baktericid (inklusive MRSA), Tuberkulocid, Jästicid, Virucid inklusive adeno- 
och norovirus. Effektiv mot coronavirus (SARS-CoV-2).

 
 
 
Vår patron gör det möjligt att använda desinfektionen ända tills den tar slut.  
En del rester (mindre än 2 % av den ursprungliga volymen) kan fastna i den 
tomma patronens veck.

Vårt patronsystem består av pumpar av hög kvalitet med en sugfunktion som 
säkerställer en läckage- och spillfri användning.

Högeffektiv och snabbverkande tack vare mer än 80 % alkohol.

Innehåller glycerin som återfuktar huden och gör den mjuk.  
Dermatologiskt testad och godkänd.

Var produkten ska användas: 
Hygienisk handdesinfektion på toaletter efter handtvätt, t.ex. i kök, på kontor, 
arbetsplatser, skolor eller förskolor. Lämpar sig för företag som sysslar med 
livsmedelshantering. Uppfyller EU-standard EN 1500.
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Lämplig dispenser

90229 

Katrin Soap Dispenser

White, 1 000 ml

92209 

Katrin Soap Dispenser

Black, 1 000 ml

Leveransdata

Konsumentförpackning Transportförpackning Transportpall
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X = 257 mm
Y = 155 mm
Z = 280 mm

 x 6

Vikt: 6,72 kg

EAN: 6414301060108

X = 1 435 mm
Y = 800 mm
Z = 1 200 mm

  x 95

Vikt: 663 kg

EAN: 6414301060115

X = 245 mm
Y = 91.5 mm
Z = 68,5 mm

Vikt: 1,09 kg

EAN: 6414301060092
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Katrin Hand Sanitizer 1 000 ml

De biocida produkter som säljs under varumärket Katrin uppfyller EU-för-
ordning 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av 
biocidprodukter, och är godkända för mänskliga hygienändamål. Produkterna 
är registrerade och godkända i respektive länder där produkterna säljs.  
Produkten uppfyller REACH-förordningen EG/1907/2006 och dess tillägg.  
Står med på listan över desinfektionsprodukter för VAH och listan över  
virucida produkter för IHO.

100 g lösning innehåller: 80,8 g (85 % V/V) etanol.

Oöppnad: se utgångsdatumet på etiketten. Öppnad produkt ska användas 
inom tolv månader.

Förvaras i 5–25 °C. Undvik direkt solsken. Förvaras på en torr plats.

Använd desinfektionsmedel/biocider på ett säkert sätt. Läs alltid på etiketten 
och i produktinformationen före användning.  
Mycket lättantändlig vätska och ånga. Ha produktens behållare eller etikett 
nära till hands vid medicinsk rådgivning. Håll borta från värme, heta ytor, 
gnistor öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Se till 
att behållaren är ordentligt stängd. OM PRODUKTEN HAMNAR I ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Plocka ut eventuella kontaktlinser 
om det är enkelt att göra. Fortsätt skölja. Vid ihållande ögonirritation: Uppsök 
läkarvård. Se säkerhetsdatabladet för mer information.

ISO 9001, ISO 14001

Produktspecifikationer

Regelefterlevnad   

 
Ingredienser   

Hållbarhetstid  

Förvaring    

Hanteringsinformation  

 
 

 
Certifikat 


