
van uw naasten, van medewerkers 
en van iedereen rondom jou op 
alle plaatsen

Bescherm de 
gezondheid

Van plantaardige en mine-
rale afkomst
Hydraterend & niet irriterend

Het ontsmetten van de handen is aangenaam en ludiek. Het pulverisatie 
toestel is in alle eenvoud een ontsmettende lotion plantaardig en mineraal 
zonder dat het alcohol bevat.

info@isothermos.be
+32 475 73 00 27

http://www.isothermos.be/

Eenvoudig & verantwoord

De hygiëne 
van uw handen

Handhygiëne door een innoverend proces

Het toestel bevindt zich in de nabijheid van de gebruiker. Eenvoudig 
toegankelijk en zonder contact, is de terminal zeer gemakkelijk te ge-
bruiken. De ontsmetting vindt binnen de 7 seconden plaats. De verne-
veling laat een betere verdeling van de lotion toe op het hele oppervlak 
van de handen.

Ideale oplossing als indicatie van de handhygiëne in een onderneming; via 
een 3G verbinding, levert de interface opvolggegevens in reële tijd.

Een geïntegreerd scherm geeft een gepersonaliseerd boodschap aan 
de gebruikers (informatie, publiciteit, menu, programma, berichten, 
enz.)

80% van de besmettingen worden overgedragen door de handen. De 
automatische ontsmetting laat toe de afwezigheden in de bedrijven te 
verminderen.Het gebruik van de terminal toont zeer duidelijk een min-
der gebruik van drinkwater aan. De terminaal is volledig eco vriendelijk 
ontworpen en recycleerbaar
De lotion is biologisch afbreekbaar en afkomstig uit hernieuwbare 
bronnen

Toegankelijkheid & Efficiëntie

Sociaal & omgeving

Controle & opvolging

Geïntegreerd scherm

Ontsmettende lotion
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ISOTHERMOS
Draag zorg voor uw gezondheid



TECHNISCHE 
FICHE VAN 
DE LOTION

Exclusief samengesteld uit 
plantaardige en minerale com-
ponenten, helpt het handdesin-
fecterende middel de gezond-
heid van de huid te behouden 
dankzij zijn hydraterende en 
verzachtende middelen
Product voorbestemd voor de 
hygiëne van handen (TP1).

Van plantaardige en minerale oorsprong.
Ingrediënten uit volledig hernieuwbare 
bronnen.
Formule zonder petroleumderivaten of che-
mische toevoegingen
100% bio afbreekbaar. Gefabriceerd in Frankrijk.

Na verstuiving, de handen en polsen goed op 
elkaar wrijven, goed tussen de vingers wrij-
ven gedurende 30 seconden totdat de lotion 
verdampt is. Niet afspoelen. Eénmaal toe-
passen. Herhalen indien nodig

Voordelen van het product Toepassingsgebied

Gebruiksaanwijzing

Verwijdert 99.9% van de bacteriën en 
yeasten
Hydraterende formule, niet irriterend
Geschikt voor gevoelige handen
Zonder triclosan, zonder fenol, zonder 
chloorhexidine, zonder ethanol.

Samenstelling : Fysico-chemische eigenschappen :

VEILIGHEID

SAMENSTELLING EN FYSICO-CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUKT

* Bactericide : Norm EN 13727 (30s), EN 1500 (30s, 
3mL), EN1276 (30s)
Yeasticide : Norm EN 13624 (Candida Albicans) 
(30s), EN 1650 (30s)
Virus : Norm EN 14476+A1 (enkel tegen omwikkelde 
virussen zoals H1N1, coronavirus)

Algemene eigenschappen : Activiteitsgebied : 

Melkzuur (actief biocide)
Plantaardige oppervlakteactieve stoffen
Water
Parfum

Toestand : vloeibaar
Reuk : parfum ICY
pH: 3 ± 1

Biocide product / met voorzichtigheid te gebruiken / instructies op het etiket lezen voor gebruik
Geen risicofase / Geen enkele transportclassificatie / Niet ontvlambaar
Product niet geclassificeerd volgens regelgeving CLP N°1272/2008
Toelatingsnummer : EU-0016328-0033
Titulaire de l’autorisation: SALVECO, Avenue Pierre Mendès France, 
88100 Saint-Dié-des-Vosges, FRANCE
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