Trisept
Productbeschrijving
Toelatingsnummer: 14511 N
Tristar Group
Ettenseweg 34
4706 PB ROOSENDAAL
Werkzame stof gehalte
Ethanol 580 g/l
Aard van het preparaat: andere vloeistoffen voor directe toepassing
A.
WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van bacteriën (exclusief
mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten:
• voor hygiënische handdesinfectie in de gezondheidszorg, de voedings- en diervoedersector, de
cosmetische industrie en in laboratoria;
• voor desinfectie van harde oppervlakken in de gezondheidszorg;
• voor desinfectie van harde oppervlakken die in contact kunnen komen met voedingsmiddelen en
diervoeders, en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op
de boerderij.
De gebruiksaanwijzing zoals opgenomen onder B. moet worden aangehouden.
Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Gebruiksaanwijzing
B.
GEBRUIKSAANWIJZING
Het middel is een gebruiksklare vloeistof die onverdund gebruikt moet worden.
A. Gebruik voor handdesinfectie
- Toepassen op schone en droge handen
- Breng 3 ml TriSept aan op de handen.
- Wrijf de handen gedurende 30 seconden zorgvuldig over elkaar. Ook de vingertoppen, duimen,
gebieden tussen de vingers en de polsen moeten grondig met het middel worden ingewreven.
- Zorg dat de handen gedurende de volledige inwerktijd van 30 seconden nat blijven.
- Daarna de handen goed laten drogen.
Minimale inwerktijd: 30 seconden
Dosering: 3 ml. Bij handpompjes 3x pompen, dispensers dienen ingesteld te worden op 3 ml per slag.
Attentie: Bij niet of onvoldoende droging is het effect minder en bestaat bovendien de kans op
huidirritatie bij aansluitend gebruik van handschoenen.
B. Gebruik als desinfectiemiddel voor kleine oppervlakken
Het middel is met name bestemd voor het behandelen van kleine oppervlakken (maximaal 0,5 m2)
zoals keuken- en computerapparatuur, materialen, meubilair, sanitair, vitrines en machines.
Het middel niet toepassen op oppervlakken die niet tegen alcoholische oplossingen bestand zijn.

TriStar Industries Group | Ettenseweg 34 | 4706 PB Roosendaal | The Netherlands
Need help? ⇒ https://support.tristargroup.org | https://tristargroup.org

Te desinfecteren oppervlakken en materialen vooraf grondig reinigen met een geschikt
reinigingsmiddel en vervolgens afspoelen met schoon water. Overtollig water verwijderen. Het
middel onverdund aanbrengen op de te desinfecteren oppervlakken. Zoveel vloeistof gebruiken
(verbruik 40 - 50 ml middel per m2) dat de oppervlakken gedurende de gehele inwerktijd nat blijven.
Minimale inwerktijd: 30 seconden

Technische gegevens
Kleur

kleurloos

Vorm

vloeibaar

Minimale verwerkingstemperatuur

+5°C

Maximale verwerkingstemperatuur

+60°C

Vlampunt PMCC in °C

21 °C
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