
 

                            
 

DALCO-GEL 
Aπολυμαντικό-Αντιβακτηριδιακό-Αντισηπτικό Χεριών 
Περιγραφή 
 
Το DALCO GEL είναι ένα gel με αντιβακτηριδιακές ιδιότητες, με βάση την αλκοόλη. Επιπλέον περιέχει 
ένα συνδυασμό ενυδατικών παραγόντων που φροντίζουν το δέρμα, αποτρέποντας έτσι την υπερβολική 
αφαίρεση της λιπαρότητας, το σκάσιμο και την ξηρότητα.  
 
  
  
 Βασικές ιδιότητες/ χαρακτηριστικά  
  
►Περιέχει ισοπροπυλική αλκοόλη. 
►Γρήγορη δράση 
►∆εν απαιτείται νερό για το ξέβγαλμα των χεριών 
►Περιέχει Γλυκερίνη, αποτρέποντας τον ερεθισμό του δέρματος. 

 
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
Aπολύμανση και αντισηψία των χεριών και υγιούς δέρματος γενικής χρήσης. 
 
Χρήστες: Επαγγελματίες και ευρύ κοινό 
 
Αναλυτικά το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το καταναλωτικό κοινό και επαγγελματίες 
χρήστες του χώρου εστιάσεων, ξενοδοχείων, σχολείων, ιδρυμάτων, super market, εμπορικών 
καταστημάτων, τραπεζών. Επειδή το προϊόν δεν περιέχει άρωμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
επαγγελματίες του χώρου τροφίμων για την αντισηψία των χεριών. 
 
Οδηγίες χρήσης  
Απλώστε 3 ml  DALCO GEL σε στεγνά χέρια και κάνετε μασάζ στο δέρμα δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη περιοχή των νυχιών, τις άκρες και τη βάση των δαχτύλων. ∆εν απαιτείται ξέβγαλμα με νερό. 
 
Σύνθεση 
Aπολυμαντικός παράγοντας: Ισοπροπυλική αλκοόλη 60 %, 600g/kg 

 
Τεχνικές πληροφορίες 
 
Εμφάνιση:                                        Υγρό μπλέ χρώματος, ελαφρώς αρωματισμένο 
 
Τιμή pH   προϊόντος                         PΗ  στους 25οC   :    6,5 ± 0.5 

                                              
 
 
Τα παραπάνω δεδομένα είναι ενδεικτικά της συνήθους παραγωγικής διαδικασίας και δεν πρέπει να 
λαμβάνονται ως προδιαγραφές του προϊόντος. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Οδηγίες αποθήκευσης  

 
∆ιατηρείται το προϊόν μακριά πηγές ανάφλεξης.   
Να αποθηκεύεται σε ξηρό, σκιερό και δροσερό μέρος μακριά από τρόφιμα. Να 
αποφεύγονται οι ακραίες θερμοκρασίες (<4οC & >32 oC) 
∆ιατηρείται το δοχείο ερμητικά κλειστό και σε καλά αεριζόμενο χώρο. 
Πάρτε προληπτικά μέτρα κατά των στατικών φορτίων. 
Μην απορρίπτετε τυχαία στο περιβάλλον. 
Ανακυκλώστε τις συσκευασίες. 
 
Οδηγίες προφύλαξης 

 
Εύφλεκτο 
ΦΡΑΣΕΙΣ R 
R10: Eύφλεκτο 
ΦΡΑΣΕΙΣ S 
S2: Μακριά από παιδιά 
S16: Mακριά από πηγές ανάφλεξης- Απαγορεύεται το κάπνισμα. 
S25: Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. 
S46: Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο 
ή την ετικέτα. 
S47: Nα διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 30οC. 
 
Συσκευασίες 
 

- 80ml 
- 100ml  
- 250 ml 
- 500 ml 
- 1L 
- 4L 
- 13L 


