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Opis produktu Scott® CONTROL™ Preparat alkoholowy w pianie 
do dezynfekcji rąk - 1.2 Litre Cassette / czysty /1.2 L

Karta charakterystyki 
produktów

07/05/2021

Informacje o produkcie

Opis produktu

Podnieś poziom komfortu w łazience dzięki znanym i zaufanym produktom Scott® Control™, zaprojektowanym w celu 
zapewnienia zgodności z przepisami w miejscu pracy. Jeśli higiena jest priorytetem, wybierz środek do dezynfekcji rąk Scott® 
Control™, aby zminimalizować ryzyko, zwiększyć poziom higieny i zapobiec zanieczyszczeniom w miejscu pracy. Pianka do 
dezynfekcji rąk Scott® Control™ skutecznie zabija do 99,99% mikroorganizmów. Zgodność z normami EN1500, EN1276, 
EN13727, EN14476, EN1650, EN13624. Nasz środek spełnia wymogi Rozporządzenia dotyczącego produktów biobójczych 
(RPB, Rozporządzenie (UE) 528/2012). Środek dezynfekujący do rąk Scott® Control™ nadaje się do stosowania w każdym 
środowisku, w którym wymagane jest zachowanie wysokiego poziomu higieny rąk. Ta pianka do dezynfekcji rąk zapewnia 
dokładne i widoczne pokrycie powierzchni rąk, spełniając wysokie standardy higieniczne. Pianka do dezynfekcji oprócz 
alkoholu zawiera aloes i środek utrzymujący wilgoć w skórze, dzięki czemu nadaje się do częstego używania. Preparat jest 
pozbawiony zapachu i barwników oraz testowany dermatologicznie. Ta pianka do dezynfekcji jest zgodna z bezdotykowymi, 
elektronicznymi dozownikami Kimberly Clark Professional™ (biały, kod 92147 i srebrny, kod 11329). Bezdotykowe dozowanie 
pomaga zminimalizować ryzyko zakażenia krzyżowego w miejscy pracy. Dozowniki te mogą być montowane na ścianie lub 
używane jako wolnostojący dozownik ze stojakiem firmy Kimberly Clark Professional™ (kod 11430). To idealne rozwiązanie do 
pomieszczeń, w których nie można zamontować dozownika na ścianie. Zbiorniki ze środkiem do dezynfekcji rąk zostały 
zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej instalacji — wystarczy je wcisnąć do usłyszenia kliknięcia. Gdy kaseta jest pusta, 
może być zgnieciona w celu zaoszczędzenia miejsca i po wyjęciu pompki nadaje się w pełni do recyklingu. Przed użyciem 
należy przeczytać etykietę i informacje o produkcie.  Środków biobójczych należy używać ostrożnie. 4 × pianka alkoholowa do 
dezynfekcji rąk, 1,2 l (łącznie 4,8 l)

Zawartość opakowania 6393: 4 Elektronicznych naboi  

Wymiary opakowania 
zewnętrznego

Corrugated

Informacje o opakowaniu

Piktogram Wymiary waga(kg)

20.50 x 16.00 x 7.50 Długość x Szerokość x 
Wysokość(cm) 1.30
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Format2 Pump LiquidTrwałość (lata)
Pojemość0.8 1200Rozmiar porcji (ml)

WyglądNaturalny BezbarwnyZapach

EAN (opakowania 
wewnętrznego)

05027375052590 5033848041930EAN (pudełka)

Szczelność (kg/L@20°)7.0 0.88Wartość ph
Kolor20 czystyTemperatura zapłonu (°C)

Specyfikacja produktu

Marketing

Healthy Workplace Project

PRACOWNICY: * Zdrowie i dobre samopoczucie, 
* lepsze urządzenia sanitarne
* Zwiększona świadomość korzyści płynących z dobrej higieny
* Dbanie o dobre samopoczucie przez pracodawcę
* Zmniejszenie dni chorobowych w pracy i w domu
PRACODAWCA: THE HEALTHY WORKPLACE PROJECT 
* posiada zdrowszych i bardziej zaangażowanych pracowników
* mniej dni chorobowych zmniejsza absencję
* Zaangażowani pracownicy są bardziej skłonni do "kolejnych kroków"

Rozwiązanie

Healthier Workplace

KAŻDY LUBI DOWCIPY JANA Przekazujcie sobie tylko dobre rzeczy.  
Projekt ZDROWE ŚRODOWISKO PRACY* to kompletny program 
higieny biurowej, który pomaga zwiększyć poziom zaangażowania 
pracowników i zmniejszyć liczbę zachorowań. 

Standard B+R

Hazardous Goods

Nadawcy mają obowiązek określić zagrożenia związane z towarami, 
które zamierzają transportować. Istnieje dziewięć klas zagrożeń. 
1 – Materiały i przedmioty wybuchowe
2. Gazy
3. Materiały ciekłe zapalne
4. Materiały stałe zapalne, samozapalne
5. Materiały utleniające, Nadtlenki organiczne
6. Materiały trujące i zakaźne
7. Materiały promieniotwórcze
8. Materiały żrące
9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Międzynarodowe standardy i certyfikaty

• Każdy wkład zawiera 1,2 litra 
bezbarwnej pianki do 
dezynfekcji rąk.

• Pianka dezynfekująca Scott® 
Control™ zabija do 99,99% 
mikroorganizmów.

• Zgodność z normami EN1500, 
EN1276, EN13727, EN14476, 
EN1650, EN13624. 

• Testowany dermatologicznie 
bezzapachowy środek do 
dezynfekcji rąk zawiera aloes i 
środek utrzymujący wilgoć w 
skórze.

• Ten spieniający się środek 
dezynfekujący jest łatwy w 
aplikacji i zapewnia widoczny 
efekt.

• Wkłady ze środkiem do 
dezynfekcji rąk nadają się do 
stosowania w każdym 
środowisku, w którym 
wymagane jest zachowanie 
wysokiego poziomu higieny rąk.

• Do stosowania z bezdotykowym 
dozownikiem elektronicznym, 
aby zminimalizować ryzyko 
zanieczyszczenia krzyżowego. 
Dozowniki te mogą być używane 
ze stojakami w sytuacji, gdy 
montaż na ścianie nie jest 
możliwy

• Środek dezynfekujący do rąk nie 
zawiera składników 
zagęszczających, częste 
stosowanie nie skutkuje 
powstawaniem osadu na skórze.

• Przed użyciem należy 
przeczytać etykietę i informacje 
o produkcie. Środków 
biobójczych należy używać 
ostrożnie.

cechy produktu
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Opakowanie Waga netto(kg)karton 4.224

Waga brutto(kg) Wymiary pudełka 
(DxSxW) (cm)

5.37 30.9 x 16.4 x 25.8

Szczegóły opakowania

Typ palety DxSxW (m) Ilość opakowań na 
warstwę

Ilość warstw na 
paletę

Ilość opakowań na 
paletę

E5 1.20 x 0.80 x 1.18 17 4 68

Produkty powiązane

Numer 
artykułu

Opis produktu Zalece- nie

Pasujący dozownik

11329     Kimberly-Clark Professional™ Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do pielęgnacji 
skóry - kaset

92147     Kimberly-Clark Professional™ Bezdotykowy, elektroniczny dozownik środka do pielęgnacji 
skóry - kaset

Ogólne informacje

Strony internetowe www.kcprofessional.com

Numer Obsługi Klienta For more information please contact customer service at +44 1732 594 000

Kraj pochodzenia Hiszpania
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