
EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk 3 ml/30 s
EN 13727 Działanie bakteriobójcze 
EN 13624 Działanie drożdżakobójcze 15 s

EN 14476 Rotawirusy/norowirusy (mysie) 15 s
Skuteczne w walce z wirusami osłonkowymi 
H5N1 zgodnie z RKI/DVV 30 s

EN 14476 Działanie wirusobójcze 2 min

n Formuła o niskiej lepkości
n Testowany dermatologicznie 
n Zawiera aloes, pantenol  

i glicerynę sprawiające, że produkt  
nadaje się do częstego stosowania

n Doskonała tolerancja na skórze1 

100 g płynu zawiera: 85 g etanolu. Tylko do użytku profesjonalnego.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Przeznaczony do stosowania z dozownikiem Nexa.
1 Nałóż Spirigel® Complete na dłoń jednej ręki, rozprowadzając na całej powierzchni
2 Rozprowadzić na całej powierzchni rąk, pocierając dłonią o dłoń
3  Rozprowadzić Spirigel® Complete na wierzchach obu dłoni, włączając 

nadgarstki i splatając palce
4 Pocierać dłonie, splatając palce
5  Chwycić palce obu rąk i potrzeć na boki ruchami do przodu i do tyłu
6 Chwycić każdy kciuk drugą ręką i obracać nim
7 Ścisnąć palce w dłoni każdej ręki i obracać nimi
8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane
BEZPIECZEŃSTWO 
W czasie stosowania środka dezynfekującego należy zachowywać 
ostrożność. Przed przystąpieniem do użycia należy zawsze 
zapoznać się z informacjami na ulotce oraz informacjami o 
produkcie. Wyrzucać tylko puste i zamknięte opakowania. 
Pozostałości produktu: Patrz karta charakterystyki substancji 
niebezpiecznej. Trzymać z dala od źródeł zapłonu – zakaz palenia. 
Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dostępna jest na 
życzenie klienta.
Dodatkowe informacje oraz instrukcje bezpieczeństwa podano na  
etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.
Wartość pH: (100 %)

1 2 3 4 5 6 7 8

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA
6 x 750ml
WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w temperaturze pomiędzy 0°C a 25°C wyłącznie w oryginalnym, 
zamkniętym opakowaniu.
1 W przeprowadzonych badaniach 100% uczestników oceniło stopień korzystnego oddziaływanie 
na skórę produktu Spirigel® Complete’s jako dużo lepszy (35%), lepszy (37%) lub bez 
znaczenia (28%) w porównaniu ze standardowym żelem, 
dane udokumentowane.

SPIRIGEL® COMPLETE
Bezbarwny żel na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji czystych rąk
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