
MULTIBOND-6904            
środek odkażający do rąk 

OPIS PRODUKTU:

MULTIBOND-6904  -  to  płynny  środek  odkażający  na  bazie
alkoholi  do stosowania na skórze rąk. Ze względu na wysoką
zawartość skażonego etanolu świetnie się sprawdza jako środek
odkażający – niszczący wirusy, bakterie i grzyby. Nie nadaje się
do odkażania ran ani do spożycia.

MULTIBOND-6904  bardzo  szybko  odparowuje  ale  mimo
zawartości  stężonego  alkoholu  nie  wysusza  rąk,  ponieważ
zawiera składniki nawilżające skórę dłoni nawet do kilku godzin.
Nadaje się więc nawet do intensywnego stosowania np. przez
służby  medyczne  lub  powszechnie  w  okresie  zagrożenia
epidemiologicznego. Zawiera również specjalne olejki eteryczne
wspomagające proces odkażania. 

TYPOWE ZASTOSOWANIA:

MULTIBOND-6904  został  zaprojektowany  jako  środek  pomocy
doraźnej,  gdzie  nie  ma  możliwości  spłukania  go  po  użyciu
czystą wodą. Nie zawiera więc polimerów zagęszczających (nie
jest żelem) a występuje w postaci szybko parującego płynu. Dla
ułatwienia  użycia  jest  pakowany  w  butelki  wyposażone  w
atomizer,  który  zapewnia  też  sterylność  i  nie  stwarza
zagrożenia przenoszenia zarazków. Jest typowym środkiem do
użytku osobistego – butelka mieści się w kieszeni lub w torebce
damskiej. 

MULTIBOND-6904 nie niszczy i  nie podrażnia skóry,  ponieważ
zawiera  glicerynę  i  inne  środki  natłuszczające,  zwiększające
komfort użycia produktu nawet przy częstym używaniu. 

MULTIBOND-6904 zawiera oczyszczony alkohol. Jest łatwopalny,
nie wywołuje korozji. 

MULTIBOND-6904 można również używać doraźnie do odkaża-
nia  wnętrz  pojazdów (kierownice,  kokpit),  mebli  (biurka,  lady
sklepowe,  gabloty),  klamek, domofonów, telefonów,  klawiatur
komputerów i kalkulatorów, kluczy, zamków, mając jednak na
uwadze, że produkt może lekko zatłuścić w/w powierzchnie.

TYPOWE WŁASNOŚCI PRODUKTU:

Kolor:   przezroczysty, bez zawiesin

Zapach:   olejki eteryczne/ alkohol

Skład chemiczny: etanol skażony alkoholem  izopropy-
lowym, woda, gliceryna kosmetyczna,
glikol polipropylenowy, olejek z drze-
wa herbacianego, delimonen

Lepkość 10-20 mPa.s

Liczba parowania:   2

Punkt krzepnięcia: -95oC

Temperatura wrzenia: +56oC

Temperatura zapłonu: -18oC

Gęstość:  0,85 g/cm3  

Korozyjność brak

MAGAZYNOWANIE:

Przechowywać w pozycji  pionowej w temperaturze od 0°C do
+25°C  w  suchym,  dobrze  wentylowanym  pomieszczeniu  w
prawidłowo oznakowanym szczelnie  zamkniętym oryginalnym
pojemniku. Produkt przechowywać z daleka od źródeł ciepła i
zapłonu, otwartego ognia, urządzeń iskrzących.

OPAKOWANIA:

butelka z atomizerem 50ml, butelka PE 500ml (zapas)

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE:

MULTIBOND-6904 należy natryskiwać cienką warstwą na skórę
dłoni i rozetrzeć, czynność powtórzyć i poczekać do całkowitego
odparowania.

Nie natryskiwać na rany, w okolice oczu i ust, nie spożywać.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Produkt jest sklasyfikowany jako niebezpieczny i ma negatywny
wpływ na  zdrowie  człowieka  oraz  środowisko.  Przed użyciem
produktu  należy  zapoznać  się  z  informacjami  zawartymi  w
karcie bezpieczeństwa i bezwzględnie ich przestrzegać. Produkt
do zastosowań profesjonalnych – chronić przed dziećmi.


