
HEY'DI QR KODE 
Brug internet eller mobilen for at se 
vores produktvejledninger og hende  
produktdatablad og sikkerhedsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenummer
70 ml: ............................................... 4010
200 ml: ............................................. 4011

GTIN
70 ml: ............................. 7054150040105
200 ml: ........................... 7054150040112

Nobbnummer
70 ml: ....................................... 56890415
200 ml: ..................................... 56890426

TEKNISKE DATA
Farve: ................ Farveløs vandbaseret væske
Lugt: ................................................. Lugtfri
Densitet: ........................................ 1,05 kg/l
Tørstofindhold: ................................2,016 %
Ph værdi: .............................................. 5,5-8
Aktivt stof: ....................... 0,016% sølvnitrat

Revisionsdato: 20.04.20

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
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Hey’di Trygge Hender er et vandbaseret 
desinfektionsmiddel.
Hey’di Trygge Hender er testet efter flere 
europæiske standarder og ved  
Karolinska Instituttet i Stockholm. Efter 
at midlet er tørret ind på hænderne, 
efterlades et mikroskopisk lag på huden 
som  beskytter mod virus, bakterier og 
svamp. Tests udført af Karolinska 
Instituttet i Stockholm viser, at midlet 
forhindrer virus i at trænge ind i celler.

Hey’di Trygge Hender har følgende 
fordele:
-           Udtørrer ikke hænderne.

-

-

-

Videnskabeligt bevist effekt mod 
virus, bakterier og svamp. 
Indeholder ikke alkohol og er 
helt lugtfri.
Langvarig beskyttelseseffekt i 
modsætning til «almindelige» 
Antibac typer baseret på alkohol.
Virker selv efter håndvask.

Hey’di Trygge Hender bygger på en 
patenteret teknologi, som kombinerer 
demineraliseret vand, mikropartikler og 
en meget lille mængde sølvnitrat
(0,016 %). Sølv er et kendt 
desinfektionsmiddel og er bredt anvendt 
inden for medicin blandt andet sammen 
med sårbandager. 

Sølv bruges også til vandrensning.
En anden fordel med sølv som 
desinfektionsmiddel er, at den ikke kan 
skabe nogen form for antibiotika- 
resistens. Det er noget som kan gælde 
for en del andre vandbaserede 
desinfektionsmidler.

Anvendelse:
Påfør i en rigelig mængde: 3-4 pumpe-
tryk i hver hånd. Gnid hænderne 
sammen i mindst 30 sekunder, sådan at 
det fordeles jævnt på fingre og 
håndflader. Huden føles lidt klæbrig i 
starten, men dette forsvinder efter kort 
tid. Produktet kan også bruges på 
fødderne for at modvirke fodsved og 
lugt. 

Pas på:
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt 
med aluminium, kobber, letmetaller og 
lyse overflader. Hvis det kommer i 
øjnene, så skyl forsigtigt med vand i flere 
minutter. Hvis øjet stadig er irriteret, 
tag da kontakt med din læge.

Opbevaring
Lagres frostfrit.

Pakning
70 ml og 200 ml flaske.

TRYGG'E
HENDER

Langtidsvirkende desinfektion. Effektiv 
mod virus, bakterier og svamp.

-

-


