
Tehokas maitohappopohjainen, alkoholi-, 
triklosaani- ja PHMB-vapaa käsien desinfiointivaahto
Kuvaus tuotteesta
SURE Käsien desinfiointivaahto on osa ainutlaatuista kasvipohjaista, 
100% biohajoavaa* ammattikäyttöön tarkoitettua tuotesarjaa. SURE Käsien 
desinfiointivaahdon teho perustuu maitohappoon. Se ei sisällä alkoholia, 
PHMB-yhdisteitä, triklosaania eikä parabeenejä. Tuote on väriaineeton ja sisältää 
miellyttävän määrän luonnon omasta raaka-aineesta uutettua hajustetta. 
SURE Käsien desinfiointivaahto täyttää tiukat desinfiointistandardit. Tehokkaan, 
mutta samalla testatusti iholle miedon koostumuksen ansiosta, tuote soveltuu 
erittäin hyvin kaikkialle, joissa edellytetään korkeaa hygieniaa. Tuotekehittelyssä 
on erityisesti otettu huomioon turvallisuus.

Ominaisuudet
• 100 %: sti biohajoava
• Miellyttävä, yhtenäinen ja hyvin kädessä pysyvä vaahto
• Ei sisällä alkoholia, triklosaania, parabeenejä eikä PHMB-yhdisteitä
• Desinfiointi perustuu maitohappoon, joka ehkäisee mikrobien kuten 

bakteerien,hiivojen ja sienten kasvua
• Läpäisee EN-testit: EN1650, EN1276, EN13727, EN13624, EN14476 ja EN1500
• Läpäisee uusimmat käsien desinfiointia koskevat biosidiasetuksen 

testivaatimukset
• Miellyttävän tuoksuinen, sisältää luonnon raaka-aineesta uutettua hajustetta
• Väriaineeton
• Ei käyttäjälle tai ympäristölle vaarallisia luokituksia

Edut
• Helppo hieroa käsiin, ei jätä käsiä tahmaisiksi 
• Pysyy hyvin kämmenissä desinfioinnin aikana - ei tahmaa eikä likaa lattioita
• Raikas miellyttävä, mieto tuoksu
• Hyödyntää luonnon voimaa ympäristövaikutusten vähentämiseksi ja 

mielenrauhan lisäämiseksi

Käyttöohje
1. Annostele kolme (3) annosta SURE Käsien desinfiointivaahtoa puhtaisiin, 

kuiviin käsiin.
2. Kasta sormenpäät vaahtoon. Hiero huolellisesti kämmeniin, sormiväleihin 

ja peukaloihin kunnes kädet ovat kuivat.
3. Desinfektio tapahtuu haihtumisen aikana (30 s).
4. Käsiä ei saa kuivata.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö  Kellertävä neste
Suhteellinen tiheys (20°C)  1,02
Viskoositeetti (m.Pas, 25°C)  300
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Vain ammattikäyttöön.
Säilytys alkuperäisessä suljetussa pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna (min 6°C/maks 35°C).
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. 
Vain ammattikäyttöön.

Mikrobiologiset tiedot
SURE Käsien desinfiointivaahdon teho on laajasti testattu. Tulokset osoittavat, että SURE Käsien desinfiointivaahto on erittäin 
tehokas mikrobeja vastaan noudatettaessa yllä kuvattuja käyttöohjeita. 

EN-testit: 
SURE Käsien desinfiointivaahto läpäisee viralliset EN-testit:
EN1650 (hiivat, 30 s)
EN1276 (hiivat, 30 s)
EN13727 (hiivat, 30 s)
EN13624 (hiivat, 30 s)
EN14476 (virukset, 30 s)
EN1500 (3 ml, sek.)

Ympäristötiedot
*OECD 301B testin mukaan SURE Käsien desinfiointivaahto on 100 %: sti biohajoava.
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