
 

 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

 

GermKill alcohol   
 

Κ α θ α ρ ι σ μ ό ς  κ α ι  Α ν τ ι σ η ψ ί α   χ ε ρ ι ώ ν   κ α ι   υ γ ι ο ύ ς   δ έ ρ μ α τ ο ς  

 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ   Χρησιμοποιείται από επαγγελματίας και  ευρύ κοινό  
 
 
                        
To GermKill alcohol   αποτελεί την κατάλληλη λύση για την υγιεινή των χεριών 
σας. Χρησιμοποιείται χωρίς νερό, χωρίς μαντιλάκι και στεγνώνει μόνο του. Εύκολο και 
πρακτικό, σας συνοδεύει σε κάθε περίσταση (δημόσιοι χώροι, εξοχή, σπίτι.).   
Εφαρμόζεται χωρίς  αραίωση .  
 
Ρίχνουμε μια μικρή ποσότητα στα χέρια και τα τρίβουμε εως ότου στεγνώσουν για  
τουλάχιστον  30’’. Τα χέρια να διατηρούνται υγρά καθ’όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. 
 
 
ΣΥΝΘΕΣΗ                            
Αιθανόλη 70o  

Σε κάθε 100γρ προϊόντος περιέχονται 64 γρ αιθυλικής αλκοόλης 

 
ΧΡΗΣΤΕΣ  Χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και  ευρύ κοινό  
 
ΠΕΔΙΟ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

Αντισηπτικό χεριών και δέρματος   
 
Σε λίγα μόνο δευτερόλεπτά καταπολεμά:  
Βακτήρια: Όπως Staphylococcus aureous, Salmonella, E-coli, Pseudomonas aeruginosa,  
Mύκητες: Όπως Candida albicans,  
 
 
Προφυλάξεις χρήσης: Εξωτερική χρήση. Απαγορεύεται η κατάποση. Αποκλειστικά 
επιδερμική χρήση.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ  
Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.  
Προκαλεί  σοβαρό οφθαλμικό  ερεθισμό 
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ  
Μακριά από παιδιά.  
Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. —Μην καπνίζετε.  
Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.  

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν 
υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. 
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική/ευρωπαϊκή νομοθεσία.  
Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση.  
Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
 
ΔΟΣΟΛΟΓΙΕΣ 
Το προϊόν χρησιμοποιείται ως έχει. 
Αποθήκευση: Από +5ο C έως +25οC. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά. Αποφύγετε την 
επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε άμεσα. Σε περίπτωση 
κατάποσης ζητήστε αµέσως ιατρική συµβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα 
 

Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777 
 

Σ.ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  ALCOFARM MEDICAL 
Εμπόριο Παραφαρμακευτικών προϊόντων και ειδών απολύμανσης 
Κιλκίς 7 Γαλάτσι 11146 
Τηλ:2102224206 –ΦΑΞ 210-2224993 
e-mail: alcomed@gmail.com 


