
 

 Opybac 

Loţiune lichidă pentru spălarea igienică a 
mâinilor, cu acţiune germicidă 
 
Proprietăți 
Loțiune superioară și menajantă pentru spălături igienice a mâinilor conf. EN 1499. Testat conf.  
EN 1276, registrat în lista VAH. Substanțe speciale de spălat precum și compuși în prealabili de  
dezinfecție contribuie la o curățare intensivă și la o decontaminare a mâinilor. Timp de acțiune  
redus. Valoarea pH-ului este astfel setat încât aciditatea naturală a pielii rămâne neafectată.  
Efectul lubrifiant mărit a ingredientelor previne iritațiilor de piele. Datorită acestor avantaje,  
Opybacul este indicat mai ales pentru spălături dese. Deosebit de economic la întrebuințare.  
Este activ contra bacteriilor (incl. MRSA, EHEC). Compatibil cu toate felurile de duritate a apelor. 
Opybac conține materii prime regenerabile, este foarte bine biodegradabil, fără solvenți și alcooli.  
Din punct de vedere dermatologisc fără probleme. Pentru acest produs există o dovadă de  
compatibilitate pentru domeniul alimentar. Indicat pentru dozator de perete.  
Ambalajul sortat este reciclabil. 
 
 
Domeniul de întrebuințare 
Se indică pentru spălări igienice mai ales pentru murdării unsuroase și de proteine.  
Ideal pentru domeniul alimentar precum și domenii de îngrijire, de exemplu în bucătării  
industriale, abatoare, azile de bătrâni, spitale etc.   
 
Întrebuințare  
În flacon moale de 2 liter din material de PE:  
Trageți capacul din matrial plastic de pe flacon, nu deșurubaț-il. Depuneți flaconul în dozatorul  
ManoDos-soft, cu partea de dozare în jos, împingeți flaconul până în dos și închideți dozatorul.  
La prima apăsare pe mânerul dozatorului unitatea de dozare conectează audibil și este gata  
de utilizare.Fiecare flacon ecologic de 2 litri, din material moale de PE se livrează cu o unitate de  
dozare nouă. Astfel se economisește procesul periodic de spălare și de verificare a unității de dozare.   
 
Utilizare în dozatoare reîncărcabile sau dozatoare potrivite pentru produse viscoase  
în flacoane dreptunghiulare: 
  
Umpleți dozatorul cu Opybac. Nu amestecați cu alte feluri de săpuni. Goliți de cel  
puțin de două ori pe an dozatorul complet și îl curățați bine cu apă caldă. 
 
Cu pompa de dozare manuală cu filet:  
Înșurubați pompa de dozare pe filetul flaconului în loc de capac original. 
Apăsați de două ori pe mâner (corespunde ca. 2 ml) și spălați mâinile  
după descrierea de mai jos.De fiecare dată ce schimbați flaconul, spălați  
bine pompa de dozare în interior și exterior cu apă caldă. 
 
Umeziți mâinile cu apă, după care puneți 2 ml din Opybac în mâini și  
spălați timp de 30 secunde. După aceea clătiți bine mâinile cu apă  
și uscați-le cu o lavetă de unică folosire. Înainte ce folosiți Opybac  
este intersis a se folosi alte săpunuri. 
 
 
 
 

Consum 
2 ml per una spălare mâini 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambalaj 
3 x 2 litri flacoane moi în carton Art.-Nr. j 47 03 0b 
6 x 1 litri flacoane dreptunghiulare în carton Art.-Nr. j 47 03 03 
8 x 500 ml flacoane în carton 
18 x 150 ml flacoane în carton 
ManoDos-soft dozator 

Art.-Nr. j 47 03 0f 
Art.-Nr. j 47 03 91 
Art.-Nr. z 54 41 20 

Dozator manual pentru 1 litru flacoane dreptunghiulare Art.-Nr. z 10 40 04 
 

Curăţarea 
mâinilor, 
dezinfecţia şi 
îngrijirea 
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 Opybac 

Loţiune lichidă pentru spălarea igienică a 
mâinilor, cu acţiune germicidă 
 
 
Test de eficacitate conform Concentrație Timp de 

acțiune 
Eficacitate testată cu germeni lider 

EN 1499 (bactericid) nediluat 30 sec. Escherichia coli 
EN 1276 (bactericid,  
cu contaminare redusă) 

nediluat 15 sec. Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae 

VAH / DGHM 9.1 (bactericid,  
cu contaminare redusă) 

nediluat 15 sec. Staphylococcus aureus incl. MRSA, 
Enterococcus hirae, Pseudomonas 
aeruginosa 

 
Instrucțiuni de utilizare printabile pentru dezinfecția mâinilor găsiți în internet sub  www.kiehl-group.com. 
Pentru protecția mâinilor în timpul și după muncă vă recomandăm produse din seria  „marina KC “. 
 
Compoziție 
100 g din produs conține: 1,8 g Didecyl-dimetil clorură de amoniu.  
Alte ingrediente conf. INCI: Apă, Cocoamidopropil betaine, Cocoaminoxide, 
Undecilenamidopropiltrimoniummetosulfat, Glicerol, Glicolpropilenic, Acid lactic, D-Pantenol,  
Allantoină, Fenoxietanol, Parfum natural, Colori cosmetice.  
Valoare pH (concentrat): ca. 6,0 
 
 
GHS 07, Atenţie (în concentrat);  
H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU  
OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact,  
dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. 
 
 
 
 
Aviz: 
Marina KC Opydes nu este un dezinfectant conf. legiilor farmaceutice ci se încadrează în 
domeniul directivelor pentru produse biocide. 
 
Folosiți Opybacul cu precauție. Înainte de întrebuinţare întotdeauna citiţi etichetul și  
fişa tehnică de întrebuinţare. 
 


