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Aseptix GERMGUARD® HAND WASH 
Desinfi cerende håndvask/Professionel håndvask

►  BAKTERIE-/
SVAMPE-
DRÆBENDE
VIRUSBEKÆM-
PENDE

►  BLØDGØRENDE/
PLEJENDE

Kombinerer natur og teknologi
Aseptix udviklede GermGuard® Hand Wash ved at anvende naturlige ekstrakter fra sukkerrør 
og kokosnød og kombinere disse til en fuldt desinfi cerende håndsæbe med høj desinfektions-
evne. Udviklingen af GermGuard® Hand Wash er resultatet af den mest avancerede forskning 
inden for højt udviklet desinfektion. Nøgleingredienserne i GermGuard® Hand Wash eksisterer 
allerede naturligt i vores hud og en af nøgleingredienserne har en udsøgt opløsningsevne over-
for hudfedt uden at beskadige fysiologiske lipider i overhuden. Således påvirkes den naturlige 
fugtighed næsten ikke.

Desuden indeholder GermGuard® Hand Wash avancerede hudopbyggende og fugtgivende 
forbindelser. GermGuard® Hand Wash producerer en kraftig, cremet skum, renser effektivt 
og er nem at fjerne igen. Den unikke formulering bevarer huden smidig, blød og velplejet, 
mens den sikrer en høj desinfektionsgrad. GermGuard® Hand Wash kan med fordel bruges i 
sæbe dispenser som supplement i forbindelse med håndvask, uden at indeholde skrappe eller 
mistænkelige kemikalier.

ANVENDELSESMULIGHEDER
GermGuard® Hand Wash er velegnet til brug på kontorer, børnepasningsordninger, plejehjem, 
offentlige opholdsrum, institutioner, skoler, gymnasier, idrætsanlæg, kurbade, wellness, hotel/
restaurant, badeværelser, restauranter og barer, på rejsen, i lufthavne og i alm. husholdninger.
Den uparfumerede GermGuard® Hand Wash Professional er bedst egnet til områder, hvor der 
tilberedes fødevarer, (para-) medicinske situationer, fødevarefremstilling og køkkener.

NØGLEEGENSKABER
►  Indeholder moderne hud-

plejende stoffer. Forbedret 
plejevirkning, efterlader 
huden blød og velplejet.

►  Effektiv desinfektion 
ved håndvask

►  Lever op til relevante 
europæiske normer for 
hånddesinfektion.

► Fri for triclosan
►  Triclosan øger 

bakterieresistensen
►  Triclosan kan forårsage 

hudirritation
►  Danner kloroform i forbin-

delse med postevand
►  Fri for konserveringsstof-

fer: forebygger hudirri-
tation eller allergier pga. 
konserveringsstoffer, ideel 
til personer, som ikke tåler 
konserveringsmidler.

►  Fri for kvaternære 
ammoniumforbindelser.

►  Biologisk nedbrydelig, 
beskadiger ikke 
spildevand og miljø.
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EKSTRA EFFEKTIV HÅNDRENS

BESKRIVELSE

GermGuard® Hand Wash er 
et ekstremt hurtigtvirkende, 
desinfi cerende hudrense-
middel baseret på en revo-
lutionerende og patenteret 
formel, som ikke indehol-
der triclosan, kvaternære 
ammoniumforbindelser, 
phenoler, PCMX, klorhexi-
din eller alkohol. Produk-
tet er specielt udviklet til 
anvendelse, hvor der stilles 
høje krav til desinfektion. 
Dette enestående produkt 
fi ndes også uden parfume 
(GermGuard® Hand Wash 
Professional).



HUDVENLIGHED
GermGuard® Hand Wash/Hand Wash Professional er blevet testet med henblik på hudkompa-
tibilitet på Derma-Consult i Alfter, Tyskland. Produkterne er specielt udviklet til personer med 
følsom hud, og til personer, der desinfi cerer deres hænder ofte. 
Undersøgelserne viste, at produkterne forårsager absolut ingen irritation og har høj hudkom-
patibilitet. Den fulde rapport er tilgængelig på anmodning.

MIKROBIOLOGISK EFFEKTIVITET
GermGuard® Hand Wash/Hand Wash Professional er blevet testet af uafhængige laboratorier 
efter de europæiske standarder EN 1040 og EN 1276 og opnår en log 5 reducering på 1 minut 
inden for en bred vifte af pathogener. GermGuard® Hand Wash/Hand Wash Professional be-
kæmper MRSA, salmonella, pseudomonas, listeria, E. Coli og campylobakterier, HIV, Hepatitis 
B og C, SARS, fugleinfl uenza/H5N1, alm. infl uenza (testet på BVDV og Vaccinia virus).

GermGuard® Hand Wash/Hand Wash Professional opfylder den strenge EN 1499 norm 
(Hygienic Handwash) inden for 30 sekunder. Dette gør det muligt at anvende GermGuard®

Hand Wash/Hand Wash Professional inden for sundhedspleje, hospitaler og HACCP kontrol-
lerede fødevareforarbejdningsmiljøer.

EMBALLAGESTØRRELSER

Dunk: 2 x 5000 ml

Patron (Euro fl aske til vægdispenser): 12 x 500 ml

Table top (skum): 6 x 500 ml

Tekniske data

Fortynding:  Klar til brug Klar til brug

Aktive ingredienser:  Hydrogen peroxid Hydrogen peroxid

Farve/form:  Transparent farveløs Transparent farveløs

Duft: Behagelig, mild duft eller uparfumeret

pH:  4,5-5 4,5-5

Relativ tæthed: 1 1

Flammepunkt: 23°C 23°C

Kemisk stabilitet:  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C  Kemisk stabil fra 4°C til 30°C 
 (steriliseringsevne påvirkes ikke  (steriliseringsevne påvirkes ikke 
 ved opbevaring i dette temperaturområde)  ved opbevaring i dette temperaturområde) 

Holdbarhed:  2 år. Opbevares i original emballage.  2 år. Opbevares i original emballage. 
 Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys.  Beskyt mod overdreven påvirkning fra sollys. 
 Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger. Undgå ekstreme temperaturpåvirkninger.

MANUGUARD® HAND WASH
Egenskaber
►  Basisk desinfektion
►  Overgår de europæiske 

effektivitetskrav
►  Forårsager ingen 

antimikrobiel resistens
►  Sikker anvendelse
►  I høj grad kompatibel med 

de fl este materialer
►  Hi-Speed H2O2TM baseret
►  Ingen triclosan, PCMX, 

fenoler eller kvaternærre 
ammoniumforbindelser

►  Fri for konserveringsmidler 
og sæbe

Fordele
►  Parfumerede og 

uparfumerede versioner
►  God rengøringsevne
►  Udtørrer ikke huden
►  Findes som skum og spray
►  Næsten ikke irriterende
►  Hudvenlig
►  Hurtigt biologisk 

nedbrydelig 

EFFEKTIVITET

Egenskaber
►  Bakterier:

EN 1040 (30 sek.) & 
EN 1276 (30 sek.*): 
Staphylococci, Strep-
tococci, Enterococci, 
MRSA, P. Aeruginosa

►  Vira:
Iht. EN 14476 begrænset 
virusbekæmpende (tyske 
retningslinier) HIV, HBV, 
HCV, infl uenza, 
H5N1 (fugleinfl uenza), 
H1N1 (svineinfl uenza), 
SARS (vaccinia og 
BVDV) <15 sek.

►  Hygienic Hand Wash Test: 
EN 1499 < 30  sek. 
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