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Zaleca się stosowanie preparatów do dezynfekcji w celach ochrony przed 
Koronawirusem COVID-19 

 

 
Dezynfekcja rąk –Sterillhand 5L Alpinus Chemia  

Charakterystyka i zastosowanie 

Gotowy do użycia alkoholowy preparat do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji 
rąk w Placówkach Służby Zdrowia oraz w miejscach, w których konieczne jest zacho-
wanie najwyższych standardów higienicznych – salonach kosmetycznych i fryzjerskich, 
gabinetach weterynaryjnych, klubach fitness, siłowniach oraz Placówkach Oświaty. 

 preparat gotowy do użycia, 

 przeznaczony do higienicznej oraz chirurgicznej dezynfekcji skóry dłoni, 

 nie wysusza skóry, 

 zwalcza bakterie, grzyby, prątki i wirusy, 

 przebadany dermatologicznie, 

 o działaniu natychmiastowym i przedłużonym 

 zamknięty w szczelnym opakowaniu zapobiegającym ulatnianiu preparatu, 

 okres ważności wynosi 36 miesięcy. 

Substancja czynna - etanol 72g/100g. 

 Dezynfekcja rąk i powierzchni – ERG Clean 5l Boryszew 

Charakterystyka i zastosowanie 
 
Płyn do dezynfekcji o działaniu wirusobójczym, przeznaczony do higienicznej i 
chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni, materiałów, wyposażenia 
i mebli. Płyn gotowy do użycia. 
  

 Skład chemiczny Alkohol Etylowy: 72% /Alkohol izopropylowy: 7,5% 

 Wygląd:Lotna, klarowna ciecz 

 Zapach: Charakterystyczny dla etanolu 

 pH Neutralny 

 Gęstość względna: 0,81 g/cm (20 stopni C) 

 Płyn do dezynfekcji /Kat. 1, gr. 1 /Kat. 1 gr. 2) 

 (Nr pozwolenia: 8032/20) 

 Okres ważności : 36 miesięcy od daty produkcji 

 

Dostępna MSDS i karta zarejestrowania produktu dla obu produktów. 
Towar na stanie magazynowy w Toruniu. 
Ważność oferty – do wyczerpania zapasu magazynowego. 

39,00 PLN netto/szt

39,00 PLN netto/szt




