
 
 

 

 
 

Desinficerende alkoholgél 
 
 
 
 
 
FREMSTILLET TIL: 
 
 
 
 
 
 
BRUGSANVISNING  
& DOSERING: 
 
 
 
FORDELE: 
 
 
 
 

 
 
 
SIKKERHED:   
 
 
 
VÆGTTOLERANCER 
V/TAPNING: 
 

Tophygiejnisk håndvask / hånddesinfektion, når hænderne 
ikke er våde eller synligt forurenede.  Specielt udviklet til 
områder, hvor hyppig håndvask og høj hygiejne er påkrævet. 
F.eks. i levnedsmiddelindustrien, laboratorier, farmaceutisk 
industri, i sundhedssektoren, visse laboratorier, restauranter, 
detailhandlen, kantiner  m.v. 
 
Fjern ringe, smykker og ure for at opnå bedste effekt. Anvend 
2-5 ml. HandDes 70% og gnub hænder og evt. underarme 
grundigt. For opnåelse af maximal desinficerende effekt skal 
HandDes 70% være på huden i 30 sekunder.  
 
HandDes 70%  har en bredspektret effekt på mikroorganismer 
– uden at virke udtørrende på huden grundet indhold af bl.a. 
glycerin. Leveres i handy 500 ml. engangsflaske med pumpe. 
Vægophæng i rengøringsvenlig stål. 
 
REFERENCE-PRODUKTER:      
Top Til Tå (parfumeret flydende cremesæbe med Aloe Vera), 
Iduna Natur (uparfumeret flydende cremesæbe med Aloe 
Vera).  Intensiv Hudpleje med Allaintoin. 
 
 
 
 
Se venligst Sikkerhedsdatabladet. 
 
 
 
<5 kg er tolerancen +/- 10 gram.  5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram.  Over 10 kg er 
tolerancen +/- 100 gram. 

 
 

 

HandDes 70% 



Sikkerhedsdatablad HandDes 70

HandDes 70
Hånddesinfektion

under anmeldelse

17-12-2008

Iduna A/S
Blokken 25, 3460 Birkerød

tlf: 45818066, fax: 45810171, mail: iduna@iduna.dk

R10: Brandfarlig.
Produktet kan svie i øjnene.
Produktet er denatureret, og derfor ikke egnet til indtagelse.
Se punkt 16 for fuld ordlyd af R-sætnnger nævnt i punkt 3

Frisk luft Hvis svie opstår i forbindelse med sår, skylles 
med vand.

Skyl med vand i mindst 15 minutter. Ved fortsat 
svie, opsøg læge.

Drik vand eller mælk, Søg læge, og medbring 
etiket.

Produktet er brandfarligt. 
Anvend pulver, skumslukker eller vabdtåge.

Lille spild (<25ltr) bortskylles med rigeligt vand. Pas på, gulvet kan blive glat.
Større mængder opsamles på dertil egnet emballage og sendes til kemikaliedestruktion.

Opbevares på tæt lukket originalemballage. Holdes væk fra antændelseskilder.
Beskyt mod ekstreme temperaturer.

ethylalkohol: 1900 mg/m3 H
Propylalkohol: 490 mg/m3 H

Personlige værnemidler: -
Almindelig hygiejne ved omgang med kemiske podukter skal iagttages.
Undgå stænk i øjnene.

Klar gel

alkohol

7

ikke aktuel

0,86

14-16 grC

100% i vand

ikke aktuel

Produktet er stabilt ved korrekt anvendelse.
Ingen kendte farlige reaktioner.
Ingen farlige kendte nedbrydningspodukter.

1. Produkt navn / Leverandør:

2. Fareidentifikation:

4. Førstehjælp ved:

5. Brandbekæmpelse:

6. Forholdsregler ved uheld:

7. Håndtering og opbevaring:

8. Eksponeringskontrol / personlige værnemidler:

9. Fysisk / Kemiske egenskaber:

10. Stabilitet og reaktivitet:

Produktnavn

Anvendelse

PR Nr

Leverandør

Udarbejdet den

Indånding

Øjne

Hudkontakt

Indtagelse

Personlige værnemidler

Udseende

Lugt

pH CC

pH 2% opløsnin

Vægtfylde

Flammepunkt

Opløselighed

Andet

3. Sammensætning / oplysning om indholdsstoffer:

KlassificeringIndholdsstof EINEC/EF nr Vægt %
Glycerin

Alkoholer 64-17-5, 67-63-0 >30 F,R11; Xi,R36,67

Aqua ad 100%
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Frisk luft Skyl med vand ved svie efter sår.

Stænk i øjnene kan give svie Kan medføre svie. Indtagelse af større 
mængder kan give mavepine og 
opkastningsfornemmelser.

Alle indgående stoffer er biologisk let nedbrydelige.
Ved korrekt anvendelse forudses ingen skader i miljøet.

Kemikalieafflaldskort 3.13, gruppe H.

EAK kode: 070608
Må ikke bortskaffes med dagrenovationen. Affald afleveres på den lokale modtagestation.

UN 1987 alkoholer n.o.s. ADR 3, III IMDG  class 3

Må ikke håndteres af unge under 18 år

ingen

ikke aktuel

Mette Borg mail: 
mb@iduna.dk

Fuld ordlyd til R-sætninger oplyst i punkt 3.
R11:Meget brandfarlig
R36: Irriterer øjnene.
R67:Dampe kan give sløvhed og svimmelhd.

11. Toksikologiske informationer:

12. Miljøoplysninger:

13. Bortskaffelse:

14. Transportoplysninger:

15. Oplysninger om regulering:

16. Andre oplysninger:

Indånding

Øjne

Hudkontakt

Indtagelse

Anvendelsesbegrænsninger

Krav om særlig uddannelse

Ændringer

Andet Ansvarlig

R10 Brandfarlig
S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
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