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Tel: 0470-57 55 50
www.leany.se

Egenskaper
Eftersom Select Perf Desinfekt innehåller etanol 
är det ett effektivt desinfektionsmedel. Select Perf 
Desinfekt innehåller dessutom glycerin som har 
mjukgörande effekt på huden, och produkten är 
alltså ytterst mild och skonsam mot huden.

Förvaring
Förvaras i tättsluten originalförpackning. Får inte 
förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga 
temperaturer. Hållbarhet: 36 månader
Förvaras mellan -5°– +35 °

Säkerhet
Var vänlig se etikett och säkerhetsdatablad för 
uppgifter om säkerhetsförhållanden, hantering och

transport av produkten.

Bruksanvisning och dosering
2–5 ml. Select Perf Desinfekt gnids in på torra och
synbart rena händer. (1-2 pumptryck om 
doseringspump används).
Gnid in Select Perf Desinfekt mellan fingrarna, på
handryggen, i handflatan och kring handleden.
Händerna hålls fuktiga med Select Perf Desinfekt i 
30 sekunder och gnids sedan tills de torkar.
I händelse av utbrott av t.ex. norovirus eller 
clostridium difficile rekommenderas att händerna 
först tvättas med tvål och vatten och därefter 
desinficeras med Select Perf Desinfekt.

Artikelnr
500ml, flaska 55859

Produktdata
Desinfektionsmedel

Färg Färglös

Fysisk form  Vätska

Lukt Med lukt

Densitet  ~0,85 kg/l

pH Koncentrat ~8,0

pH Brukslösning, 10%  ~8,0

Select Perf är en produktserie som är färdig att 
användas vid professionell och yrkesmässig städning 
och rengöring. Mer information och säkerhetsblad för 
produkterna finns på www.leany.se. Leany AB äger 
och marknadsför varumärket. 

Leanys uppdrag är att med kunskap och teknologi förenkla 
och kostnadseffektivisera verksamheter inom textiltvätt, disk 
och ytrengöring. Med ett brett nätverk av marknadsledande 
leverantörer och återförsäljare knyter vi samman samarbeten 
och avtal som enkelt hanterar hårdvara och service inom 
dessa områden. 

Med en kontakt och ett telefonnummer fyller vi tomrummet 
som kan uppstå vid inköp av tvätt- och diskmaskiner samt 
utrustning för ytrengöring. Vi garanterar en säker och trygg 
drift med löpande kemförbrukning, service och underhåll. 
Våra kunder har starkt fokus på enkelhet, ekonomi, miljö- och 
driftsäkerhet samt snabba åtgärder vid eventuella driftstopp. 

BODYCARE

DESINFEKT
• EFFEKTIV HANDDESINFEKTION
• MJUKGÖRANDE EFFEKT
• MILD OCH SKONSAM

PRODUKTBLAD

Användningsområde
Select Perf Desinfekt används när det krävs en grundlig och effektiv handdesinfektion.. 

Sortering av tom förpackning: Sorteras som hårdplast.
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