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DAX Alcofree is een 100 % alcoholvrij ontsmettingsmiddel en ook doeltreffend zoals 
ontsmettingsproducten op basis van alcohol. Omdat DAX Alcofree een watergedragen 
product is dat geen alcohol bevat, is het minder toxisch en niet ontvlambaar. Daardoor is 
het uitermate geschikt voor toepassingen waarbij het gebruik van ontvlambare vloeistoffen 
beperkt moet worden. 
DAX Alcofree is een uitstekend alternatief op gespecialiseerde afdelingen en andere 
plaatsen waar een risico op inname bestaat.

DAX ALCOFREE

Hygiëne
Een goede hygiëne en routinematig gebruik van 
handontsmettingsmiddelen zijn zeer belangrijk om de 
verspreiding van infecties te voorkomen, zowel binnen als 
buiten de gezondheidszorg.

Ga als volgt te werk
• Was uw handen met zeep en water als ze zichtbaar vuil zijn.

• Breng DAX Alcofree aan op een schone, droge huid.

• Wrijf uw handen zorgvuldig in volgens de juiste 
ontsmettingstechniek.

• Laat drogen aan de lucht.

Productgegevens
DAX Alcofree is een alcoholvrij ontsmettingsmiddel voor de 
handen met een pH-waarde die gelijkaardig is aan die van de 
huid. Het product is dermatologisch getest, wat betekent dat 
het mild en zacht is voor de handen. DAX Alcofree voldoet 
aan de Europese norm EN 1500.

Gebruik: 3 ml gedurende 30 seconden.

Opslag en houdbaarheid
Bewaar het product goed afgesloten in de oorspronkelijke 
verpakking. De vervaldatum van een ongeopende verpakking 
staat op de verpakking zelf.

Milieu
Alle verpakkingen zijn recycleerbaar en stoten geen 
schadelijke stoffen uit tijdens verbranding. De verpakking 
wordt gesorteerd als plastic en de inhoud als gevaarlijk afval.

VERPAKKINGEN 

24 x 150 ml fl es in zakformaat  Art. 510-24

15 x 600 ml fl es inclusief pomp  Art. 511-15


