
Persoonlijke hygiëne 
 

 

Productnaam  BACTEROMIL   
Op alcohol gebaseerde desinfecterende hand gel 

 

Algemene beschrijving : 
 

BACTEROMIL Sanitaire hand gel is een speciale formule voor 
het met regelmaat desinfecteren van handen, zonder de handen 
na te hoeven spoelen met water. Bacteriedodende efficiency 

Eigenschappen : 
Geschikt voor mensen die vaak hun handen moeten wassen. 
Bijvoorbeeld mensen die veel met geldstukken werken of 
bankbiljetten, of voor mensen die vanwege hygiënische 
noodzaak hun handen vaker moeten wassen zoals 
verpleegsters, artsen, tandartsen, massage therapeuten, 
schoonheidsspecialisten ed. of voor mensen die regelmatig hun 
handen moeten desinfecteren zoals mensen die voedsel 
bereiden, in de catering werken of slachthuizen, slagerijen etc. 
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Verpakking :    
 

HAHP062 : 500 ml fles met pomp – verpakt per 8 stuks 
 

Waarschuwing : 
 

In geval van ongeluk of onveiligheid raadpleeg huisarts 

Bewaren en opslag : 
Houd dit product verre van vlammen of ontstekingen, en voorkom opslag in ruimten waarbij de temperatuur hoger is dan 350C.  

Gebruikersinstructie :  
 

Voor extern gebruik. 
Gebruik ongeveer 5 ml. op een gezonde, schone en droge 
huid.  
Wrijf gedurende 1-2 minuten totdat het geabsorbeerd is. 
Niet na-afspoelen. 
Niet gebruiken indien overgevoelig voor de componenten of 
voor lange tijd. 
Gebruik voorzichtig bij kinderen onder de 2 jaar. 
 
 

Technische data :  
Mogelijkheden :  Bacteriologische hand gel. Behoeft geen 
afspoeling met water  

Specificaties :   

Uiterlijk Heldere vloeistof 

Kleur Licht blauw 

Geur Karakteristiek 

Viscositeit (Brookfield 250C) 6500 – 7500 

Ontbrandingspunt 210C Pl. 550C 

Samenstelling : Gedenatureerde Ethyl Alcohol. Tryclosan 
0,20% Benzalkonium Bhloride, 0,16% 

Veiligheid en gebruik : 
Slik niet in, houd buiten bereik van kinderen. Het inademen van veel dampen kan een giftig effect hebben op het zenuwstelsel en 
zelfs leiden tot bewusteloosheid. In geval van ongeval of vergiftiging raadpleeg direct huisarts en laat wanneer mogelijk het label 
van dit product zien. 
TEGENGIF EN AANBEVELINGINGEN VOOR ARTSEN IN GEVAL VAN VERGIFTIGING OF ONGELUK. 
Ogen: Spoel uit met veel schoon water 
Huid: Spoel af met veel schoon water 
Inslikken: Verwijder restanten van dit product uit de mond en drink veel schoon water. Beweeg de patiënt niet tot overgeven toe. 
Wanneer de patiënt overgeeft, laat hem opnieuw veel water drinken. GEEF NOOIT WATER AAN EEN BEWUSTELOOS IEMAND. 
Zoek direct medische hulp. Laat een vergiftigd persoon nooit allen. 
Material Safety Data Sheet is op verzoek verkrijgbaar maar is ook te downloaden van www.tripleclean.nl en/of www.thomil.com.  
Middel is voor professioneel gebruik 

De technische afdeling van Thomil Profesional beantwoordt 
gaarne uw vragen omtrent dit product of het gebruik ervan. 
Telefoon  (+34) 91 6910263 Spaans / Engelstalig 

 
 
Ctra. Andalucía, km. 18, 28320 Pinto (Madrid, Spanje) 
www.thomil.com; profesional@thomil.com 

Distributeur voor Nederland : Triple Clean Nederland BV, 
Beatrixpark 22, 7101 BN  WINTERSWIJK.  
Telefoon : 0543-536226  e-mail : info@tripleclean.nl 
Website : www.tripleclean.nl      www.thomil.com 
 

 

 

NOTE: De garantie van Thomil en/of Triple Clean Nederland BV behelst alleen de kwaliteit van dit product. 
Thomil en/of Triple Clean Nederland BV kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor ondeskundig en onjuist gebruik van dit product. 
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