HYGIËNISCHE
HANDGEL

Goede handhygiëne is een van de belangrijkste
maatregelen die de mens kan nemen in de strijd tegen
verspreiding van ziektes en infecties.
Ziekteverwekkende micro-organismen kunnen gemakkelijk
worden verspreid door contact met besmette deurklinken,
tafelbladen, wanden en andere oppervlakken. Zonder het
zich te realiseren, zullen mensen vervolgens hun neus,
mond en ogen aanraken en hierdoor mogelijk
geïnfecteerd raken.

Verpakkingen
Virkosan™ is verkrijgbaar in een handige zakformaat
200ml fles voor gebruik onderweg én in een 5 liter
pompcontainer die kan worden geplaatst bij ingangen
van gebouwen, winkels, productiefaciliteiten, restaurants,
zorginstellingen etc.
Voor het gebruiksgemak en om de zichtbaarheid bij
deuropeningen en ingangspunten van gebouwen te
vergroten, is er een op maat gemaakte standaard voor
de 5-litercontainer beschikbaar. Details zijn op aanvraag
verkrijgbaar.

Omdat zeep en water niet altijd direct beschikbaar zijn, zijn
hygiënische handgels de perfecte oplossing voor gebruik
na contact met een mogelijk besmettelijk oppervlak of
object.

Samenstelling
Ingrediënten: Ethanol (80%), Aloë Vera Barbadensis
bladsap, Triethanolamine, Carbomer, Parfum, Peg-40
gehydrogeneerde ricinusolie, Trideceth-9, Polysorbaat-20,
Kaliumsorbaat, Natriumbenzoaat, Citroenzuur en water

Volg deze eenvoudige stappen bij het aanbrengen van Virkosan™ op uw handen:
1

3

Breng Virkosan™
in de palm van je
droge hand aan,
zodat het kuiltje van
je hand gevuld is en
de gehele handpalm
voldoende product
bevat
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Wrijf met gevouwen 		
handen de linkse
handpalm over
de rechtse 			
handrug. Wissel
van hand en
herhaal

6

7

Wrijf roterend de linkerduim
geklemd in de rechter handpalm.
Wissel van hand en herhaal

Wrijf met
gevouwen
handen de
handpalmen
over elkaar

Wrijf roterend,
achterwaarts en
voorwaard met
samengeknepen
vingers over de
linkse handpalm.
Wissel van 		
hand en herhaal
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Wrijf de
palmen
van je
hand
over
elkaar

5

Wrijf met in elkaar geklemde
vingers de vingerruggen tegen de
tegenovergestelde handpalmen

8

Laat de handen
goed drogen
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Deze informatie en onze technische adviezen – zowel mondeling, schriftelijk of bij
wijze van proeven - kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en te goeder trouw
worden gewijzigd, zonder garantie of waarborg, expliciet of impliciet, en dit geldt ook
wanneer er eigendomsrechten van derden in het geding zijn. Ons advies ontslaat u
niet van de verplichting om de op dat moment verstrekte informatie - met name die
in onze veiligheidsgegevens en technische informatiebladen - te controleren en onze
producten te testen op hun geschiktheid voor de beoogde processen en toepassingen.
De toepassing, het gebruik en de verwerking van onze producten en de door u op basis
van ons technisch advies vervaardigde producten vallen buiten onze controle en zijn dus
volledig uw eigen verantwoordelijkheid. Onze producten worden verkocht volgens de
huidige versie van onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
Het gespecificeerde gebruik en de geregistreerde claims voor het product kunnen
van land tot land verschillen. Neem contact op met LANXESS om het landspecifieke
goedgekeurde gebruik te controleren.
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