
HYGIENIUM ANTIBACTERIAL GEL 
Roku dezinfekcijas līdzeklis - gels 

 

    
 
Bīstami! 

   
H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. 
 
P102 Sargāt no bērniem. 
P210 Turēt pietiekamā attālumā no karstuma avotiem, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un 
citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. 
P305+P351+P338 SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās 
ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. 
P301+P310 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. 
P410+P412: Sargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50 °C. 
P501 Atbrīvoties no satura/ tvertnes saskaņā ar vietējiem/ reģionāliem/starptautiskiem noteikumiem. 
 
Lietošanas veids: 1.produkta veids. Cilvēku higiēnai paredzētie biocīdi. 
Aktīvā viela: 100 ml šķidruma satur 70 ml etanolu (denaturēts ar izopropilspirtu). 
Biocīda inventarizācijas nr.: LV09032020/2053 
Pielietojums: Lietošanai gatavs roku dezinfekcijas līdzeklis. Baktericīds (E. coli) saskaņā ar EN 1500. Nav 
nepieciešams izmantot ūdeni un ziepes, tāpēc tas ir ideāli piemērots roku higiēnai vietās, kur nav pieejams 
ūdens. Ātri žūstošs.  Neatstāj lipīgu sajūtu uz rokām. Tam pievienotā glicerīna un alvejas ekstrakta dēļ, padara 
rokas ādu mīkstu. Patērētāju lietošanai. Lietošanas norādījumi: Baktericīdai iedarbībai uzklājiet  3 ml 
produktu uz tīrām un sausām rokām. Ieberzējiet to rūpīgi roku ādā vismaz 30 sekundes. Raugieties, ka visa 
āda tiek nosegta visu nepieciešamo laiku.  
Tikai ārīgai lietošanai. 
Uzglabājiet oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā starp 5°C un 25°C.  
Pirmā palīdzība: Nokļūstot acīs: Rūpīgi skalojiet acis ar tekošu ūdeni vairākas minūtes. Ja acu kairinājums 
nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību. 
Nokļūstot uz ādas: Nav nepieciešams noskalot. 
Norijot Izskalojiet muti ar lielu daudzumu ūdens. Ja simptomi saglabājas, sazinieties ar ārstu. 
Ja ieelpots: Sazinieties ar ārstu, ja parādās simptomi. 
Atkritumu apsaimniekošana: Atbrīvojieties no iepakojuma vienīgi tad, kad tas iztukšots un noslēgts. 
Iztukšotu iepakojumu nododiet sadzīves atkritumos, bet neizlietotu produktu bīstamo ķīmisko vielu 
apsaimniekotājam.  
Tilpums: skatīt uz iepakojuma. 
Derīguma termiņš: skatīt uz iepakojuma. 
Ražots: Grande Gloria Production SA, Strada Tuluc, nr 1, Hala Nr. 68, Biroul nr 2, Sat Costi Comuna Vânători, 
jud. Galaţi, Rumānija,Tālr.: +40 236470890 
Izplatītājs Latvijā: SIA "Cosmetic Distribution", Kaņiera iela 10-34, Rīga, Latvija, Tālr.: +371 27268788 
www.cosmeticdistribution.lv  
 
 


