
Desin Hånddesinfeksjon 86%

Om produktet
Desin Hånddesinfeksjonsmiddel 86% er dokumentert effektivt mot virus og bakterier. Produktet har en nøytral 
luktprofil, og gir en god brukeropplevelse.

Desin hånddesinfeksjon 86% er produsert ved Norsk spritproduksjons fabrikk på Flesland i Bergen. Produktet er 
basert på vannfri, 100% rein etanol av farmasikvalitet. All emballasje og andre innsatstoff til produksjonen kommer fra
norske underleverandører.

Desin hånddesinfeksjon inneholder 86% alkohol. En nøye bestemt mengde glyserol og andre fuktighetsbevarende
stoffer er tilsatt for å hindre uttørking ved hyppig bruk, samtidig med at produktet ikke etterlater seg rester som gir en 
seig og klistrete følelse på hendene etter bruk av produktet.

Produktet er ikke tilsatt parfyme eller andre unødvendige stoff.

Tester
Produktet er testet effektivt mot bakterier og virus, og tilfredsstiller:

EN-1276, EN-13727, EN-1500, EN-14476: Adenovirus, Murine norovirus, Coronavirus

Bruk
Produktet skal brukest til desinfeksjon av hender og håndledd, og egner seg ikke til overflatedesinfeksjon. Produktet 
egner seg også til bruk der en kan forvente hyppig bruk av produktet, som ved skoler og helseinstitusjoner.

Brukerveiledning
Hendene bør være rene og fri for synlig skit. Påfør rikelig med væske, 2-3 ml, og gni god inn, slik at hendene blir godt 
dekket, pass på mellom fingrene. La hendene lufttørke.

Oppbevaring og avfallshåndtering
Oppbevares bort fra varme/gnister/åpen ild/varme overflater. I bolig er det ikke lov til å oppbevare mer enn 10 L av ulik 
brannfarlig væske. Virksomheter som oppbevarer større mengder må ha skriftlig risikovurdering og farereduserende 
tiltak som for eksempel god ventilasjon. Se vår hjemmeside og forskrift om håndtering av farlig stoff for mer 
informasjon. 

Norsk spritproduksjon AS er medlem av Grønt Punkt Norge. Tom beholder sorteres som plastemballasje.

Ytterligere informasjon
Se vår hjemmeside desin.no, eller kontakt oss på kundeservice post@norsksprit.no

Norsk spritproduksjon AS, Fleslandsvegen 205, 5258 Blomsterdalen. www.desin.no



Artikkelvarianter

Salgsforpakning Artikkelnummer Variant

3 x 4 L 2003-01-01-4000 4 L kanner til etterfylling av 
dispensere

6 x 1 L 2003-01-01-1000 1 L flasker med skrukork

6 x 1 L 2003-02-02-1000 1 L flasker med dispenserkork for 
trådispensere

6 x 1 L 2003-01-04-1000 1 L flasker med håndpumpe

16 x 50 mL 2003-01-03-50 / 11001 50 ml flaske med flipkork
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