
PRODUKTKODER
Hey’di varunr:
70 ml: ............................................... 4010
200 ml: ............................................. 4012

GTIN kod:
70 ml: ............................. 7054150040105
200 ml: ........................... 7054150040129

TEKNISK DATA
Färg: ............... Färglös vattenbaserad vätska
Lukt: .............................................. Luktfri
Densitet: ..................................... 1,05 kg/l
Torrhalt: .......................................2,016 %
Ph värde: ........................................... 5,5-8
Aktivt substans: ........... 0,016% silvernitrat

Revisionsdatum: 29.04.20
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Hey’di Trygga Händer är ett vatten-
baserat desinfektionsmedel.
Hey’di Trygga Händer är testad enligt 
flera europeiska standarder och även 
testat på Karolinska Institutet i Stock-
holm. Efter att medlet har torkat, bildas 
ett skyddande mikroskopiskt skikt mot 
virus, bakterier och svamp. Tester gjorda 
på Karolinska Institutet i Stockhom visar 
att medlet hindrar virus från att tränga 
in i celler.

Hey’di Trygga Händer har följande 
fördelar:
- Torkar ej ut händerna.
- Vetenskaplig effekt mot virus,  
 bakterier och svamp.
- Innehåller ej alkohol och är  
 luktfri.
- Ger långvarigt skydd till   
 skillnad mot vanligen förkom- 
 mande produkter baserade på  
 alkohol.
- Verksam även efter handtvätt.

Hey’di Trygga Händer bygger på en 
patenterad teknologi som kombinerar 
avjoniserat vatten, mikropartiklar och 
en väldigt liten mängd silvernitrat 
(0,016%). Silver är ett välkänt 
desinfektionsmedel och som används 
mycket inom vården med bland annat 
sårbehandling. 

Silver används även till vattenrening.
En annan fördel med silver som 
desinfektionsmedel är att den inte skapar 
någon form av antibiotika resistens, 
vilket kan ske med andra vattenbaserade 
desinfektionsmedel.

Användning
Påför riklig mängd 3 ml, 3-4 pumptryck 
i var hand. Gnugga händerna i minst 
30 sekunder så att det fördelas jämt 
mellan fingar och handflattor. 
Huden känns klibbig en kort stund, 
men försvinner väldigt snabbt.
Produkten kan även användas på fötter 
och motverkar då även fotsvett och lukt. 

Tänk på
Endast för utvärtes bruk. 
Undvik kontakt med aluminium, 
koppar, lättmetall och ljusa ytor. 
Skjölj försiktigt med vatten i flera 
minuter om det kommer i ögonen. 
Om ögat är fortsatt irriterat ta kontakt 
med läkare.

Lagring
Lagras frostfritt.

Förpackning
70 ml och 200 ml flaska.

TRYGG'A
HÄNDER

Långtidsverkande desinfektion.
Effektiv mot virus, bakterier och svamp.


