
 
 

 
P3-manodes® LI 
 

Popis: Kapalný alkoholový dezinfekční prostředek k 

dezinfekci rukou v potravinářském průmyslu  

 

Charakteristika: • široké spektrum dezinfekční účinnosti  

 • optimální ochrana a dlouhodobý účinek po několik 
hodin 

 • při častém používání nezpůsobuje podráždění 

pokožky 

 • dermatologicky testováno 

 • s obsahem kosmetických složek 

 • POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ. 
 
Obsah aktivních složek na 100 g přípravku: n-propanol (70 g). 

 

Vlastnosti 
 

Koncentrát Vzhled:  čirá, bezbarvá kapalina* 

Stabilita při skladování:  0 až +25 °C 

Hodnota pH:  4.8 (20 °C) * 

Složeníní (INCI):  
 Alcohol denat., Glycerin, Aqua, 
 Polyacrylic Acid. 
 

    
    
  *  parametry podléhají vstupní kontrole zboží 

 
  
Použití  P3-manodes® LI dezinfekční prostředek určený k dezinfekci 

rukou v potravinářském průmyslu. 

Ecolab Hygiene s.r.o. 
Hlinky 118 
CZ-60300 Brno 
www.ecolab.com 

 

Food & Beverage Division
 



Ecolab Hygiene s.r.o. 
Hlinky 118 
CZ-60300 Brno 
www.ecolab.com 

 

Food & Beverage Division
 

 
 P3-manodes® LI je určen k přímému použití – neředí se. 
 
Návod k použití: 

 
• Hygienická dezinfekce rukou  

      /dle normy EN 1500/ 

Nastříkejte 3-5 ml neředěného přípravku  

P3-manodes® LI na čisté a suché ruce. 

 Vtírejte pečlivě  a rovnoměrně po dobu  

min. 20 sekund do pokožky. Neoplachujte 

 vodou. Přípravek rychle zasychá. 
Účinnost proti:  

• Myšší norovirus (dle DVV/RKI) 120 sekund 

• Rota virus (dle DVV/RKI) 15 sekund 

• Účinek proti obaleným virům*) 

(SARS, ptačí nebo prasečí chřipka) 

15 sekund 

*) dle metodiky RKI (01/2004) proti BVDV virům a viru Vaccinia. 
  
 Pro praktickou a pohodlnou aplikaci doporučujeme používání 
 pákového nástěnného dávkovače Dermados 1L. 

 
 Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před 

použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené 
informace o přípravku. 

   

Bezpečnost Přípravek P3-manodes® LI je klasifikován jako „dráždivý“ 
(označení symbolem "Xi"). Obsahuje 1-propanol.     

 
Bližší údaje (R-věty, S-věty) naleznete v platném 
Bezpečnostním listu přípravku (viz. z.č. 356/2003 Sb. 
v platném znění).  
V případě dalších dotazů a požadavků (školení bezpečnosti 
při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a 
přípravky autorizovanou osobou, aj.) se obracejte na naše 
obchodní zástupce. 
Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako 
nebezpečný odpad. 

 
 
 
Přípravek P3-manodes® LI je určen výlučně pro průmyslové použití. Zde uvedené údaje o charakteristice odpovídají 
zákonným ustanovením, která měla platnost v čase vydání tohoto listu. Údaje o složení, působení, koncentraci a použití 
nejsou právně závaznými přísliby určitých vlastností nebo schopností pro nějaký konkrétní případ použití a pro množství 
možných vlivů při použití našeho výrobku a nezbavují spotřebitele vlastních zkoušek a odpovídajících preventivních 
opatření. Podle potřeby je nutno brát ohled na případná existující průmyslová ochranná práva. Při změně právních nařízení 
budou výstražné značky a údaje na baleních, příp. etiketách bez odkladu přizpůsobena novým požadavkům. 
( Verze 08 /2010 ) 
               


