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GEBRUIK
PHAGO'GEL SPS is bedoeld voor de hygiënische desinfectie van handen door te 
wrijven: een alternatief voor eenvoudig handen wassen voor hygiënische 
doeleinden bij afwezigheid van een watertoevoerpunt. Ook voor herhaaldelijk 
gebruik voor het uitvoeren van een activiteit waar desinfectie voor nodig is.

COMPOSITIE
Ethanol: (CASN°64-17-5): 72%m/m.
Denaturerende agent
Hydraterende en verzachtende glycerine 
Hexadecanol (voor verzachtende eigenschappen) 
Geleermiddel
Geen fenoxyethanol, kleurstoffen, geur of parabenen

EIGENSCHAPPEN 
Substantie: gel
Kleur: kleurloos
Geur: alcohol
pH bij 20°C: 7.5 ±0.5 
Dichtheid bij 20°C (g/ml): 0.858 ±0.009

GEBRUIKSAANWIJZING
Gebruiksklare PHAGO’GEL SPS mag alleen worden aangebracht op een huid die 
gezond, schoon en droog is.

Vingernagels moeten kort en ongeverfd zijn; mouwen kort of opgerold. 
Breng voldoende hoeveelheid aan die nodig is om de handen de vereiste tijd 
vochtig te houden. Wrijf de handen en polsen minstens 30 seconden tegen 
elkaar, volgens de standaardprocedure.
Zorg ervoor dat bij het aanbrengen van de gel alle oppervlakken van beide 
handen bedekt zijn.

ANTIMICROBIAL ACTIVITY 
BACTERICIDE
EN 1040, 15 secs
EN 13727 + A2, 30 secs
EN 1500, 30 secs
EN 12791 3 hours of persistence, 2x45 secs

FUNGICIDE
EN 1650 (C.albicans), 15 secs EN 
13624, 30 secs

MYCOBACTERICIDE EN 
14348, 30 secs
VIRUCIDE
EN 14476 +A1 (Poliovirus, Adenovirus, Norovirus), 30 secs
Active on Rotavirus, BVDV, Vaccinia virus, HBV, HCV, HIV, Herpes virus, 
Coronavirus (including RSV), Orthomyxovirus, Influenza A/H1N1 and 
Influenza A/H5N1), 30 secs

VOORZORGSMAATREGELEN
Alleen voor professioneel gebruik.Wees voorzichtig bij het gebruik van biociden. 
Zorg ervoor dat u het etiket en andere meegeleverde informatie hebt gelezen 
voordat u het product gebruikt.Het veiligheidsinformatieblad is beschikbaar op de 
website www.quickfds.com

• Voor snel gebruik

• Bactericide, fungicide, mycobactericide en virucide
• Geen geur, kleurstof, fenoxyethanol of parabenen

HYDRO-ALCOHOLISCHE GEL 
VOOR HANDDESINFECTIE

PHAGO’GEL SPS
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