
EN 1500 Hygiejnisk hånddesinfektion 3ml/30 sek.
EN 13727 Bakteriedræbende EN 13624 
Svampedræbende 15 sek.

EN 14476 Rota/Noro (musefamilien) 15 sek.
Effektiv mod omfattende virusser H5N1 i 
henhold til RKI/DVV 30 sek.

EN 14476 Virusdræbende 2 min.

n Formulering med lav viskositet

n Dermatologisk testet 

n Indeholder aloe vera, panthenol og glycerin,  
hvilket gør den ideel til hyppigt brug  

n Enestående hudvenlighed1

100g væske indeholder: 85g Ethanol. Kun egnet til professionelt brug.

BRUGERVEJLEDNING
Designet til brug i Nexa dispenser.

1 Påfør Spirigel® Complete i håndfladen på den ene hånd
2 Gnid håndfladerne mod hinanden
3  Fordel Spirigel® Complete på håndleddet og på oversiden af hver hånd, spred også 

fingrene, så de fletter sammen
4  Gnid håndfladerne mod hinanden – spred fingrene for at fordele produktet mellem dem
5  Tag fat om fingrene. Gnid op og ned langs fingrene
6 Tommelfingeren placeres i modsatte håndflade og drejes i den knyttede næve
7 Pres fingrene ind i modsatte håndflade og drej i den knyttede næve
8 Når hænderne er tørre, er de helt sikkert helt rene

SIKKERHED 

Sikker anvendelse af desinfektionsmiddel. Læs altid etiket og 
produktoplysninger før brug. Bortskaf emballage, efter du har tømt 
og lukket den. Produktrester: Se sikkerhedsdatablad. Hold væk fra 
antændingskilder – Rygning forbudt. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres 
af professionelle brugere.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produktetiket 
og sikkerhedsdatablad.

pH-værdi: ( 100 % )

1 2 3 4 5 6 7 8

EMBALLAGE

6 x 750ml

OPBEVARING
Opbevares mellem 0°C og 25°C i den lukkede originalemballage.

1 Undersøgelser hos vores kunder viser, at 100% af de forespurgte vurderede Spirigel® Completes  
hudvenlighed til meget bedre (35%), bedre (37%), eller ingen forskel (28%) sammenlignet med  
en standard gel, data findes på fil.

SPIRIGEL® COMPLETE
En alkoholbaseret gel uden tilsætning af farve, giver hurtig desinficering af rengjorte hænder
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