
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soft Care™ Des E Spray 

Dezinfectant lichid pentru mâini, pe bază de alcool H5 
 
 

Descriere 

Soft Care Des E Spray este un dezinfectant pe bază de alcool, dezvoltat pentru 

dezinfectarea fără apă a mâinilor. Soft Care Des E Spray este adecvat utilizării 

în toate domeniile, inclusiv domeniul sanitar și de prelucrare a alimentelor. 

 
Proprietăți de bază 

Soft Care Des E Spray este un dezinfectant pentru mâini pe bază de etanol 

(71,5%). Etanolul este un dezinfectant foarte eficient împotriva florei rezidente și 

tranzitorii, cum ar fi bacteriile (de ex. MRSA), și levurilor. De asemenea, este 

eficient împotriva virusurilor cu anvelopă cum ar fi gripa și anumite virusuri fără 

anvelopă cum ar fi Norovirus și Adenovirus. 

Soft Care Des E Spray conține o cremă reparatoare pentru ca pielea să rămână 

catifelată și intactă, mai ales în zonele unde personalul trebuie să îşi 

dezinfecteze mâinile în mod frecvent. 

Soft Care Des E Spray nu conţine parfum, astfel eliminând riscul 

contaminării produselor alimentare, fiind adecvat pentru utilizare în unităţile 

de prelucrare a alimentelor. 

Soft Care Des E Spray are o vâscozitate mică, ceea ce îl face adecvat pentru 

utilizarea într-o gamă largă de dispozitive igienice. 

 
Avantaje 

• Conține etanol, un dezinfectant foarte eficient 

• Adecvat pentru dezinfecția chirurgicală 

• Nu conține parfum sau coloranți; adecvat pentru utilizarea în industria de prelucrare a 
alimentelor 

• Conţine un agent de umectare eficient prevenind iritarea şi uscarea pielii 

• Este în formă lichidă, adecvată pentru aplicarea prin pulverizare 

 
Instrucţiuni de utilizare 

Aplicaţi 3 ml de Soft Care Des E pe mâinile curate şi uscate. Frecați bine 

mâinile. Acordați o atenţie deosebită degetelor, unghiilor şi straturilor dintre 

degete. Frecați timp de 30 secunde și permiteți mâinilor să se usuce. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soft Care™ Des E Spray H5 
Dezinfectant lichid pentru mâini 

 
 

 
Date tehnice 

Aspect: lichid limpede, incolor 

Densitate relativă [20°C]:  0,86 

pH:  7 

Datele de mai sus sunt tipice pentru producţia normală şi nu trebuie interpretate ca specificaţii de calitate. 

 
Informaţii despre manipulare și depozitare în condiții de siguranţă 

Păstraţi produsul în ambalaje originale închise, ferite de temperaturi extreme 

(temperatură > -5°C și < 40°C). Informaţii complete referitoare la manevrarea 

şi eliminarea produsului se regăsesc în Fişa cu date de securitate, disponibilă 

separat. 

 
Date microbiologice 

Soft Care Des E Spray îndeplinește condițiile următoarelor standarde când se aplică 5 ml timp de 15 secunde. 

• EN 1500: Escherichia coli 

• EN 14476: Murine Norovirus (în condiții de curățenie), Virusul gripal A H1N1 (gripă porcină) (PBS)  

Soft Care Des E Spray îndeplinește criteriile următoarelor standarde când se aplică 3 ml timp de 30 de 

secunde. 

• EN 1500 și DGHM: Escherichia coli 

• EN 1276: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa (în condiţii de curăţenie) 

• EN 13727: Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Escherichia coli K12, 

Pseudomonas aeruginosa (în condiţii de curăţenie) 

• EN 14476: Norovirusul Murine (în condiţii de curăţenie) 

• EN 14348: Mycobacterium terrae (în condiţii de curăţenie) 

• EN 13624: Candida albicans (în condiţii de curăţenie) 

Soft Care Des E Spray are activitate virucidă cu spectru limitat conform EN 

14476:2013/prA1:2014, la un timp de contact de 120 secunde (eficace împotriva Adenovirusului 

și Norovirusului Murine). 

Soft Care Des E îndeplinește criteriile standardului EN 12791, dezinfecția chirurgicală a 

mâinilor. Țineți mâinile bine umezite cu produsul timp de 90 de secunde. 
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