
HEY'DI QR KODE 
Bruk internett eller mobilen for å se 
våre produktveiledninger og laste ned 
produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

PRODUKTKODER
Hey'di varenummer
70 ml: ............................................... 4010
200 ml: ............................................. 4011

GTIN
70 ml: ............................. 7054150040105
200 ml: ........................... 7054150040112

Nobbnummer
70 ml: ....................................... 56890415
200 ml: ..................................... 56890426

TEKNISKE DATA
Farge: ................ Fargeløs vannbasert væske
Lukt: .............................................. Luktfri
Densitet: ..................................... 1,05 kg/l
Tørrstoffinnhold: ..........................2,016 %
Ph verdi: ............................................ 5,5-8
Aktivt stoff: ................... 0,016% sølvnitrat

Revisjonsdato: 23.06.21

HEY'DI PRODUKTDATABLAD 
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Hey'di AS. Adresse: Pb 13 Frogner, N-2017 Frogner. Telefon: (+47) 63 86 88 00. E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no

Hey’di Trygge Hender er et vann
basert desinfeksjonsmiddel.
Hey’di Trygge Hender er testet etter flere 
europeiske standarder og ved det 
Karolinske Instituttet i Stockholm. 
Etter at middelet har tørket på hendene 
legges det igjen et mikroskopisk sjikt på 
huden som  beskytter mot virus, 
bakterier og sopp. Tester gjort av 
Karolinske Instituttet i Stockholm viser 
at middelet hindrer virus i å trenge inn 
i celler.

Hey’di Trygge Hender har følgende 
fordeler:
- Tørker ikke ut hendene.
- Vitenskapelig bevist effekt mot  
 virus, bakterier og sopp.
- Inneholder ikke alkohol og er  
 helt luktfri.
- Virksomt også etter håndvask.

Hey’di Trygge Hender bygger på en 
patentert teknologi som kombinerer 
avionisert vann, mikropartikler og en 
veldig liten mengde av sølvnitrat
(0,016 %). Sølv er et kjent desinfeksjons-
middel og er mye brukt innen medisin 
blant annet sammen med sårbandasjer. 
Sølv brukes også til vannrensing.

Bruk:
Påfør i en rikelig mengde, 3-4 pumpe-
trykk i hver hånd. Gni hendene sammen 
i minst 30 sekunder slik at det fordeles 
jevnt på fingre og håndflater. Huden 
kjennes litt klebrig ut i starten, men dette 
forsvinner etter kort tid. Produktet kan 
også brukes på føttene for å motvirke 
fotsvette og lukt. 

Pass på:
Kun til utvortes bruk. Unngå kontakt 
med aluminium, kobber, lettmetaller 
og lyse overflater. Hvis det kommer i 
øynene, så skyll forsiktig med vann i flere 
minutter. Hvis øyet fortsatt oppfattes 
irritert ta kontakt med lege.

Lagring
Lagres frostfritt.

Pakning
70 ml og 200 ml flaske.

TRYGG'E
HENDER

Langtidsvirkende desinfeksjon.
Effektiv mot virus, bakterier og sopp.


