
OMSCHRIJVING

Guard® Tech H60 is een hydroalcoholische oplossing tegen 
virussen, bacteriën en parasieten. Het zorgt voor snelle 
desinfectie van de handen door te wrijven zonder spoelen 
en kan gebruikt worden voor ontsmetten of 
chirurgisch desinfecteren van de handen.
Guard® Tech H60 is conform met de normen voor 
menselijke hygiëne (Biocide TPI) en met deze normen die 
van kracht zijn: Virucide (EN 14476+A1, inclusief het 
coronavirus), bactericide (EN 1040, EN 1276, EN 1500, 
EN 12791, EN 13727+A1; mycobactericide (EN 
14348); fungicide (EN 1275, EN 1650+A1, EN 13624). 
Guard® Tech H60 kan gebruikt worden in het dagelijks 
leven (particulieren, thuis) en in het professioneel 
leven (werkplaatsen, bedrijven, werven, ziekenhuizen, 
dokters, tandartsen, laboratoria, medische analyses, 
medisch transport, ... Guard® Tech H60 behoudt de 
natuurlijke hydratatie van de huid zonder kleurstoffen en 
zonder parfum.

GEBRUIK

Hygiënisch gebruik : 
• Breng een dosis van 3ml aan op propere en droge 

handen. Vul de palm van één hand met de gel en 
wrijf op alle kanten van de handen tot ze volledig 
droog zijn. Niet naspoelen.

Chirurgisch desinfecteren in twee keer: 
• Breng een dosis van 2 x 4,5ml aan op droge handen. 

Handen, polsen, voorarmen, ellebogen en tussen de 
vingers en rond de nagels goed schrobben voor 2 x 
45 seconden. Niet naspoelen.

Oppervlakken desinfecteren

• Guard® Tech H60 kan ook gebruikt worden als
verstuiver voor het desinfecteren van oppervlakken,
materialen, lokalen, etc.

CHEMISCHE AARD

•

•

Ethanol CAS N° 64-17-5 (79% m/m), 
waterstofperoxide CAS N°7722- 84-1 (0.46 % m/m), 
glycerol (2.2% m/m). Biocide TP1. Voor professioneel 
en gebruik in dagelijks leven.
Ontsmettende biocide goedgekeurd voor 
menselijke hygiëne volgens het decreet van 
20 mars 2020. JORF 0070 du 21 mars 2020.
Texte N°7.

VERPAKKING

Verpakkingen van 1L en 5L.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm
Kleur
Geur
pH  
Dichtheid
Kookpunt  
Ontvlampunt 
Oplosbaarheid in water [vol/vol] 

: Vloeistof
: Kleurloos
: Kenmerkend
: 7,5 - 8,5
: 0,86 ± 0,01
: > 35 °C
: 20 °C
: Volledig

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

• Enkel aanbrengen op een gezonde, externe huid.
Niet inslikken. Vermijd contact met de ogen.

• Wees voorzichtig met biociden. Lees het etiket
en de productinformatie voor gebruik.

• De verpakking moet afgevoerd worden als
gevaarlijk afval, of als niet-gevaarlijk afval indien
gespoeld, onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de eigenaar van het afval. Loos het product
niet in de natuur. Gebruik lege verpakkingen niet
opnieuw.

• Niet in de buurt van eten en drinken bewaren,
inclusief diervoeder. Niet gebruiken voor een
ander doel dan waarvoor het bedoeld is.

• Consulteer de VIB Fiche voor meer informatie.
Neem in geval van nood contact op met het
dichtsbijzijnde antigifcentrum.

•

•

Licht ontvlambaar. Weghouden van vlammen of vuur.
Niet roken.
Bewaar op een goed geventileerde plaats en zorg dat
de container goed gesloten is.

STOCKAGE

• Bewaar bij kamertemperatuur (15°C et 25°C) in de 
originele, gesloten verpakking.

• Houdbaarheid: 2 jaar in de originele, 
ongeopende verpakking.

TECHNISCHE ASSISTENTIE
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Important: De inhoud van deze informatie is het resultaat van onze ervaring met het 
product. Guard Industrie garandeert de kwaliteit van haar producten, maar wijst uitdrukkelijk 
elke verantwoordelijkheid af in geval van niet-naleving door de gebruiker van de 
aanbevelingen en gebruiksvoorwaarden van genoemde producten, in het bijzonder maar niet 
uitsluitend in geval van niet-toepassing of toepassing door ongekwalificee
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