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Folyékony kézfertőtlenítő.

Rendelési kódok:

Megnevezés Raktári kód Csomagolás Térfogat / mérete Rendelési sz.

Tea Tree Desinfectant TTD Flakon 100 ml R 30280

Nyilatkozat:

Minden információ maximális gondossággal lett megadva. Ennek ellenére célszerű, hogy minden felhasználó maga 
tapasztaljon ki minden terméket, saját felhasználásának megfelelően. A RETECH nem vállalja a felelősséget a ter-
mék nem a célnak megfelelő használatáért. A RETECH semmi esetben nem vállalja a felelősséget, a  véletlen 
károkért, sem a nem az elő-írásoknak megfelelő használatból származó károkért, vagy a más kereskedőknek to-
vábbértékesített termékért sem.

A cég címe:

RETECH, s.r.o., Vackova 1541/4; Praha 5 - Stodůlky; Czech Republic
Levelezési cím: RETECH HUNGÁRIA Kft.,  9024 Győr, Babits Mihály utca 17/A (Babits Business Center); 

Tel: 0036/96/518 707, e-mail: iroda@retech.com

Használati utasítás:

Használat előtt rázza fel az üveg tartalmát. Vigyen fel egy megfelelő mennyiségű teafa fertőtlenítőszert 
a tenyerére, és alaposan törölje szét mindkét kezére. Hagyja megszáradni.

A termék felhasználást a Nemzeti Közegészségügyi Intézet hagyta jóvá Prágában, a Cseh Köz-
társaságban

Műszaki adatok:

Kinezete: fehér, részben áttetsző emulzió
Aroma: Teafa-specifikus
pH: 6,0 - 6,5 (semleges)
Sűrűség 20 °C-on: 1,02 g/cm3

Térfogat: 100 ml

Összetevők:

Ingredients /INCI/: 
Aqua, Glycerin, Phenoxy ethanol, Ethyl Lauroyl Arginate, Maleuca Alternifolia Leaf Oil, Geraniol, Lina-
lool, Limonene.

Csomagolas:

Üveg 100ml Flip-Top kupakkal.

Tárolás:

Tárolja száraz és sötét helyen, 5 – 30 °C-on.

Tulajdonságok: Előnyök:
• Magas fertőtlenítő és mikróbaellenes 

hatás
• Azonnali kézfertőtlenítést biztosít
• Gyorsan felszívódik, és nem szárítja ki 

a bőrt
• Teafaolajat és etil-Lauroyl Arginatot 

tartalmaz

• Alkalmas mindennapi gyakori 
használatra

• Alkalmas minden bőrtípusra
• Környezetbarát
• Praktikus csomagolás 100 ml-es üveg 

Flip-Top kupakkal

Alkalmazás:

A Tea Tree Desinfectant széles spektrumú folyékony kézfertőtlenítőszer, nagyon hatékony antibak-
teriális anyaggal, etil-lauroil-argináttal és teafa olajjal. A teafa fertőtlenítőszernek magas fertőtlenítő 
és mikróbaellenes hatása van, bőrirritáció nélkül. Napi ismételt felhasználásra szánták a kéz azonnali 
fertőtlenítésére, tekintet nélkül a folyóvíz elérhetőségére. Nem alkalmas sebek és nyálkahártyák fer-
tőtlenítésére.

Tea Tree Desinfectant


