
PERSONAL PRODUCT 

Specjalistyczny żel  do mycia rąk 

Korzyści dla użytkownika: 

•  Szybka efektywność w działaniu produktu.

•  Eliminacja zagrożenia wirusobójczego 
    i bakteriologicznego.

•  Bezpieczny w kontakcie ze skórą.

Cechy produktu:

•  PP DEVIR  i PP DEVIR  F to wygodna i szybka 
    forma aplikacji preparatu  - Ready To Use

•  Skutecznie działa bakteriobójczo i wirusobójczo 

•  Żel jest bezbarwny

•  Kompozycja na bazie alkoholu 70%. 

••   Preparat po aplikacji szybko odparowuje 
       pozostawiając uczucie czystości i świeżości bez    
       odczucia „lepkich” dłoni.
 

PP DEVIR  i PP DEVIR  F to gotowy do użycia specjalistyczny alkoholowy żel  do mycia i szybkiej 
dezynfekcji rąk o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym. 

Wirusobójczy, biobó-
jczy, grzybobójczy

70% alkoholuPP Devir
Bez zapachu

Postać - żel PP Devir F
zapachowy

Dezyfenkuje 
powierzchnie oraz ręce



Sposob użycia: 

Dezynfekcja rąk: 3 ml preparatu należy wcierać porcjami w suche dłonie przez 30 sekund. Czas ten jest 
równoznaczny z dwukrotnym powtórzeniem czynności. Pozostawić do wyschnięcia. 

Skład: Substancja czynna w 100 g preparatu: 

PP DEVIR  77,7 ml  etanol,  Gliceryna 5 ml 
PP DEVIR  F  77,7 ml  etanol,  Gliceryna 5 ml, Parfum 

Opakowania handlowe: 

tuba 100 ml/ flip top 100 ml/ butelka 1l/kanister 5 l 
 
pojemność       rodzaj zamknięcia              oz                   paleta

100 ml                      tuba                  144  szt./oz*   6912 szt/paleta

100 ml                    flip top                 12 szt./oz*     1512 szt/paleta

250 ml                      tuba                   91 szt.250 ml                      tuba                   91 szt./oz*     2912 szt/paleta

1000 ml                  pompka               12 szt./oz*      480 szt/paleta
 
1000 ml                   flip top                 12 szt./oz*     600 szt/ paleta

5000 ml                 nakrętka                 4 szt./oz*      108 szt/paleta

*oz – opakowanie zbiorcze

Podmiot odpowiedzialny: 

EASTPROD Société A Responsabilité Limitée Sp.k., 
ul. Floriańska 2, 03-707 Warszawa

Numer telefonu: + 48 22 390 84 88
E-mail: biocide@eastprod.com 

Data opracowania: 05.2020

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym.
PERSONAL PRODUCT PP DEVIR  i PP DEVIR  F opracowany jest zgodnie z normami EN1500, EN14476 oraz EN13704.

Karta charakterystyki oraz arkusz danych składników dostepne na stronie www.epbiocide.com

 

Przeznaczenie:

•  Żel do dezynfekcji rąk

Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. 


