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KALYP HAND SANITIZER – ALOE VERA 
 

ALKOHOLOVÝ PŘÍPRAVEK K HYGIENICKÉ DEZINFEKCI RUKOU 
 

 

TECHNICKÝ LIST 
 

Datum vydání: 5.10.2017 Datum revize: 4.8.2020 
 

Chemická charakteristika výrobku 
KALYP HAND SANITIZER - ALOE VERA je vodný roztok směsi alkoholů a pomocných látek. 

 

Použití 
KALYP HAND SANITIZER - ALOE VERA je baktericidní, tuberkulocidní, virucidní a protikvasinkový 

přípravek, určený na hygienickou dezinfekci rukou.  
Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou. 

3 ml přípravku se vtírají do suchých rukou po dobu 30 vteřin až 1 minuty. Při profylaxi TBC: 2x 3 ml se 

vtírají po dobu 2 až 5 minut 
 

Oblasti použití:  

• pro dezinfekci rukou ve všech typech zdravotnických zařízení a ústavech sociální péče 

• v laboratořích, farmaceutické a kosmetické výrobě 

• v potravinářství (pekárny, provozovny veřejného stravování, zpracování potravin) 

• školy, úřady 

• ve sportovních zařízeních (fitness) 

• v komunální sféře (kosmetické a kadeřnické salony, manikúra, pedikúra apod.) 

• v domácnostech, na cestách, v terénu, v místech s omezeným přístupem k vodě   

• všude tam, kde je nutné dodržovat hygienickou čistotu 
 

Vlastnosti výrobku 
KALYP HAND SANITIZER - ALOE VERA je čirý gel alkoholové vůně. 

 

Balení, skladování 
KALYP HAND SANITIZER - ALOE VERA se dodává v plastových obalech o objemu 0,1 až 25 litrů 

případně v jiných, předem dohodnutých obalech. Skladuje se v uzavřených obalech na místech 
chráněných před přímými povětrnostními vlivy. Doporučená teplota skladování je +5 až +25 °C.  

Při skladování a manipulaci je nutné dodržovat ČSN 65 0201 

 
Doprava 

KALYP HAND SANITIZER - ALOE VERA se dopravuje krytými dopravními prostředky v souladu  
s předpisy ADR/RID. 

 
Záruční doba 

Je-li výrobek dopravován a skladován dle výše uvedených podmínek, je jeho záruční doba 24 měsíců od 

data výroby. Doba použitelnosti je 24 měsíců od data výroby.  
 

Poznámka 
Údaje o vlastnostech výrobku a jeho zpracování byly získány laboratorním měřením a aplikačními 

zkouškami. Tento technický list může jen právně nezávazně poradit, zpracování výrobku je nutno 

přizpůsobit konkrétním podmínkám. 
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TEXT ETIKETY 

 
KALYP HAND SANITIZER 

ALOE VERA 
Gel k hygienické dezinfekci rukou. 

 

Spektrum účinnosti: Baktericidní, tuberkulocidní, virucidní a protikvasinkový  
Virucidní účinnost je testována podle ČSN EN 14476+A2:2020 

Oblast použití: Domácnost, potravinářství, kosmetika, farmacie 
 

Obsahuje Ethanol (45 g/100 g), Propan-2-ol (10 g/100 g) 

 
Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou 

 
Hygienická dezinfekce rukou: 

3 ml přípravku vtírat do suchých rukou po dobu 30 vteřin až 1 minuty 

Při profylaxi TBC: 2x 3 ml vtírat po dobu 2 až 5 minut 
 

VAROVÁNÍ. Hořlavá kapalina a páry. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými 
povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně 

uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-
li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. 

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. 

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace  
o přípravku. 

 
Pokyny k likvidaci obalu  

Vypláchnutý obal odevzdejte do sběrné nádoby na plasty nebo do komunálního odpadu 
 

     Skladování  
V suchých, krytých a čistých prostorách, v uzavřeném obalu, doporučená teplota skladování  

+ 5 až +25 °C 

 
     Doba použitelnosti  

 24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu  
 

Ingredients 

Alcohol, Aqua, Isopropyl Alcohol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer,  
Parfum, Glycerin, Tetrahydroxypropyl Ethylenediamine, Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Extract,  

CI 42090, CI 19140  
 

 
 

Výrobce 

CHEMOTEX Děčín a.s., Tovární 63, Děčín XXXII – Boletice nad Labem, 407 11 Děčín, Česká republika 
Tel.: +420 412 709 222, www.chemotex.cz 

 

300 ml 
 

Číslo šarže: Uvedeno v horní části obalu 
 

EAN: 8595011910070 
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