
Preparat w płynie do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk o działaniu 
bakteriobójczym, prątkobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym, zawierający: 
witaminę E chroniącą komórki skóry przed wolnymi rodnikami,
glicerynę o właściwościach nawilżających, 
pantenol stymulujący proces regeneracji skóry.

Substancja czynna: 100 g Skinman Soft Protect FF zawiera 89 g etanolu (CAS 64-17-5).
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Niebezpieczeństwo
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, 
otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 

Substancja czynna: 100 g Skinman Soft Protect FF zawiera 89 g etanolu (CAS 64-17-5).
Sposób użycia: Higieniczna dezynfekcja rąk – w suche ręce  wcierać w czasie 20 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu. Ręce przez 
cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem. Chirurgiczna dezynfekcja rąk – umyć ręce wodą z preparatem myjącym, 
dokładnie opłukać i osuszyć, dezynfekować przez co najmniej 90 sekund wcierając w suche ręce nie mniej niż 2x5 ml preparatu. W 
czasie dezynfekcji ręce powinny być cały czas zwilżone preparatem.

Przechowywać w temperaturze od 0 do +25°C w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Numer serii i data ważności na opakowaniu.

Pierwsza pomoc: W przypadku kontaktu z oczami - Spłukać wodą. W przypadku kontaktu ze skórą: Spłukać wodą. W przypadku 
połknięcia: Wypłukać usta. Uzyskać pomoc lekarską w przypadku pojawienia się objawów. W przypadku wdychania: Uzyskać pomoc 
lekarską w przypadku pojawienia się objawów. Postępowanie z odpadami produktu: Usuwać zgodnie z europejskim dyrektywami 
dotyczacymi odpadów i odpadów niebezpiecznych.Kody odpadów powinny być określone przez użytkownika, zwłaszcza w 
uzgodnieniu z lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za postępowanie z odpadami. Metody unieszkodliwiania odpadów: Produkt: 
Produkt nie powinien przedostawać się do sieci wodnej lub kanalizacyjnej oraz gleby. Tam gdzie to możliwe stosować raczej wtórne 
wykorzystanie niż neutralizację lub spalanie. Jeśli ponowne użycie jest praktycznie niemożliwe, usunąć stosownie do lokalnych 
przepisów. Usuwać odpady w odpowiednich zakładach przerobu odpadów. Zanieczyszczone opakowanie: Usunąć jak nieużywany 
produkt. Opróżnione opakowania powinny być przekazane na zatwierdzone składowisko odpadów do recyklingu lub usunięcia. Nie 
używać ponownie pustych pojemników. Likwidować zgodnie z przepisami lokalnymi, stanowymi i federalnymi. Przepisy krajowe 
Polska: Odpady produktu: nie usuwać do lokalnej kanalizacji ani razem z normalnymi odpadkami. Nie usuwać do kanalizacji 
miejskiej, ścieków, ziemi, naturalnych strumieni lub rzek. Likwidować w uprawnionych spalarniach lub zakładach uzdatniania/u-
nieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady opakowaniowe: odzysk, recykling lub likwidację przepro-
wadzać zgodnie z obowiązującymi przepisami. Korzystać z usług firm posiadających odpowiednie uprawnienia.



SkinmanTM Soft Protect FF

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8086/20

Wyłącznie do zastosowania profesjonalnego.

Podmiot odpowiedzialny:
Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Tel.: 12 26 16 100
www.ecolab.com

20 sek.EN 1500 Higieniczna dezynfekcja rąk

90 sek.EN 12791 Chirurgiczna dezynfekcja rąk

15 sek.EN 13727 Bakteriobójczy

15 sek.EN 13624 Drożdżakobójczy

30 sek.EN 14476 Wirusobójczy (Polio, Adeno)

20 sek.EN 14348 Prątkobójczy (w tym prątki gruźlicy)

15 sek.Aktywny wobec wszystkich wirusów osłonkowych (łącznie z HBV, HCV i HIV) zgodnie z DVV 
(Niemieckie Towarzystwo Zwalczania Chorób Wirusowych) / RKI (Instytut Roberta Kocha)

15 sek.EN 14476 Skuteczność w stosunku do Norowirusów (Norowirus mysi)

15 sek.EN 14476 Skuteczność w stosunku do Rotawirusów


