
EN 1500 hygiënische handdesinfectie 3 ml/30 sec.

EN 13727 bacteriedodend  
EN 13624 schimmeldodend

15 sec.

EN 14476 Rota/Noro (murine) 15 sec.

Effectief tegen omhulde virussen  
H5N1 conform RKI/DVV

30 sec.

EN 14476 virusdodend 2 min.

n Formule met lage viscositeit

n Dermatologisch getest 

n Bevat aloë vera, panthenol en  
glycerol, dus ideaal voor veelvuldig gebruik

n Uitstekende huidverdraagzaamheid1 

100 g vloeistof bevat: 85 g ethanol. Alleen voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING
Ontworpen voor gebruik in de Nexa dispenser.

1 Breng Spirigel® Complete op de palm van één hand aan.
2 Verspreid de gel helemaal over de handen door de palmen tegen elkaar aan te wrijven.
3  Verspreid Spirigel® Complete over de rug van elke hand, inclusief de polsen,  

met de vingers in elkaar gevlochten.
4 Wrijf de palmen tegen elkaar aan met de vingers in elkaar gevlochten.
5  Grijp de vingers van elke hand en wrijf ze in van boven naar onder en vice versa.
6 Pak de duim van elke hand vast en draai rond.
7 Druk de vingers in de palm van elke hand en draai rond.
8 Zodra uw handen zijn opgedroogd, zijn ze veilig.

VEILIGHEID 

Gebruik de desinfecterende reiniger op veilige wijze. Lees vóór gebruik 
altijd het label en de productinformatie. Gooi de verpakking alleen weg 
indien deze leeg en dicht is. Productresten: zie veiligheidsinformatieblad.  
Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden – niet roken. Op aanvraag 
is een veiligheidsinformatieblad beschikbaar.

Voor meer informatie en veiligheidsinstructies raadpleegt u het  
productlabel en het veiligheidsinformatieblad.

pH-waarde: (100 %)

1 2 3 4 5 6 7 8

VERPAKKING

6 x 750 ml

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN
Opslaan tussen 0°C en 25°C, alleen in originele dichte container.

1 In veldonderzoeken beoordeelde 100% van alle deelnemers de huidvriendelijkheid van Spirigel®  
Complete als veel beter (35%), beter (37%) of hetzelfde (28%) vergeleken met een  
standaardgel; gegevens geregistreerd.

SPIRIGEL® COMPLETE
Een kleurloze gel op alcoholbasis voor snelle desinfectie van fysiek schone handen
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