
 Specyfikacja Techniczna     
  

Podczas korzystania z produktu należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa w zakresie stosowania substancji chemicznych. 
Informacje dotyczące przechowywania, zagrożeń i środków ostrożności znajdują się w karcie charakterystyki produktu. Opakowania po produkcie oraz pozostałości 
produktu należy poddać specjalnej obróbce zgodnej z aktualnymi przepisami. Podane informacje odzwierciedlają nasze rzeczywiste doświadczenia. W odniesieniu 
do różnych warunków operacyjnych, informacje podane są nieobowiązkowe. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem oraz traktowanie podanych informacji 

wyłącznie jako porady. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za przedstawione informacje w niniejszym dokumencie, w tym roszczeń osób trzecich. 2016-04-28 Page 1 of 2 
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Lerasept
®
 HD 

 

Preparat alkoholowy do dezynfekcji rąk 
 

- IHO i VAH  
 

Ogólne informacje: Lerasept® HD jest alkoholowym płynem przeznaczonym do 
dezynfekcji rąk metodą wcierania. Preparat zawiera składniki 
pielęgnujące skórę oraz system lipidowy, który chroni ręce oraz 
utrzymuje je gładkie nawet przy częstym stosowaniu. 
  
Ze względu na alkoholowe komponenty preparat Lerasept® HD 
wykazuje szeroki zakres działania oraz pełną skuteczność 
bakteriobójczą, grzybobójczą i wirusobójczą. 
 

Lerasept® HD został przetestowany przez niezależny instytut jako 
szczególnie przyjazny dla skóry. 

  Szybko działa 
 Bardzo dobry efekt mikrobiologiczny 
 przyjazny dla skóry 
 szybko odparowuje  

 

Dane techniczne: Forma: 
Gęstość: 
pH-Wartość (1%): 

Ciekły koncentrat 
ok. 0,87 g/cm3  
ok. 3.8 
 

Ważne składniki: Etanol (64 g/100 g), Propan-1-ol (8 g/100 g) 
 

Wskazówki dotyczące 
bezpieczeństwa: 

Produkty biobójcze należy używać bezpiecznie. Przed użyciem 
zawsze należy przeczytać etykietę oraz informację o produkcie. W 
celu zapoznania się z istotnym zagrożeniem i zwrotami określającymi 
środki ostrożności należy zapoznać się z kartą charakterystyki. 
  

Wpływ na środowisko: W przypadku zastosowania zgodnego z instrukcją użycia i przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów nie występuje zagrożenie dla 
środowiska naturalnego. 
 

Magazynowanie: Magazynować w dobrze zamkniętym pojemniku, w chłodnym 
miejscu. Chronić przed mrozem oraz przegrzaniem. Nie wystawiać 
na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

Zastosowanie: Stężenie: 
 

Nierozcieńczony 
 

 Skuteczność potwierdzona normami: EN 1500, 13727, 14476 
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 W celu dezynfekcji dłoni rozprowadzić około 3 ml Lerasept® HD na 
suchych rękach, nadgarstku, między palcami, wokół paznokci 
wcierać przez 30 sekund. Przed zastosowaniem produktu ręce 
powinny być czyste. 
 

Tylko do profesjonalnego zastosowania. 
 


