
   

          

PRON-UP HAND 
Antibakteriyel El Dezenfektanı 

 

ÜRÜN TANIMI 

Pron-Up Hand el dezenfektanı alkolsüz, cilt dostu bir üründür. İçeriğindeki yeni nesil etken madde 

sayesinde bakteri, virüs ve mantarları 30 sn-1 dakikada %99,99 oranında yok eder.  Pron-Up Hand , 

Sağlık Bakanlığı Biyosidal Daire Başkanlığı’nca onaylı bir üründür. Akredite laboratuvarlarda yapılan 

etkinlik testlerinden başarıyla geçerek gerekli olan tüm sertifikaları almıştır. Dünya genelinde geçerli 

ISO ve CE kalite belgelerine sahiptir.  

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 

 Gram pozitif ve Gram negatif bakteriler, sporlu bakteriler, mayalar, küfler, virüsler, 

protozoonlara karşı etkilidir. 

 %99,99 oranında, bakteri, virüs ve mantarları 30 saniye ila 1 dakika içinde öldürür. 

 Aloe Vera, A, C, E, B vitaminleri, Provitamin B5, besleyici yağlar ve nemlendirici gibi cilt 

için faydalı birçok madde içerir. 

 Kullanımından sonra ciltte kuruluk ve sertlik hissi oluşturmaz. 

 Hassas ciltlerde alerjik reaksiyona neden olmaz. 

 Alkollü el dezenfektanlarının aksine, bebek ve çocuk cildini tahriş etmez.  

 Uçucu değildir. Bu nedenle etkinliği uçucu dezenfektanlara göre daha uzun sürelidir ve zararlı 

bileşenler içermez.  

 

UYGULAMA İLE İLGİLİ BİLGİLER 

El ve avuç içlerine yeteri kadar ( 3 ml kadar) Pron-Up Hand dökülür ve 30 saniye boyunca 

ovalanır.  

 

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Aktif Madde:

 N-Alkyldimethylbenzylammoniumchloride

 CAS numarası    68391-01-5

 EC numarası     269-919-4

 Aktif madde yüzde aralığı   %0,040 ± %15 w/v

  

Yardımcı madde :


 Urea

 CAS numarası    57-13-6

 EC numarası     200-315-5

 Yardımcı madde yüzde aralığı  %0,058 w/v



   

 

Yardımcı madde :  

 Kimyasal madde adı   Gliserin 

 CAS numarası   56-81-5 

 EC numarası    200-289-5 

 Yardımcı madde yüzde aralığı % 2 w /v 

 

Yardımcı madde : 

 Kimyasal madde adı   Distile Su 

 CAS numarası   7732-18-5 

 EC numarası    231-791-2 

 Yardımcı madde yüzde aralığı q.s 

 

FİZİKSEL ÖZELLİKLER 

Görünüm   Likit 

Renk   Renksiz.  

Koku   Kendine has. 

Ph    5,0 – 8,0 

Yoğunluk   0,950 – 1,100 g/cm3 

Çözünürlük (suda)  Suda çözünür

 

SAKLAMA KOŞULLARI 
 

 İyi havalandırılmış alanlarda depolanmalıdır.

 Direkt güneş ışığı ile temas etmemelidir.

 Açılmamış ürünün raf ömrü 2 yıldır.

 

UYARILAR 

 Yutulması halinde zararlıdır.

 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı 

veyapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın.

 Polietilenden üretilmiş kaplar sıcakta şekil değiştirebileceğinden yüksek sıcaklıklara 

maruz bırakılmamalıdır.

 Atıkların bertarafı yürürlükteki yönetmeliklere uygun olmalıdır.

 LD 50(oral-sıçan) > 2000 mg/kg ( rat )
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