
TECHNISCHE DATA SHEET  

FoOom Alcohol Free Handrub 
Product code: 17L     Version 2.1 (2021) 

TOEPASSING: 

FoOm Alcohol Free Handrub, een hygiënische en verzorgende handschuim in één formule. Bevat actief zuurstof 

in de vorm van perazijnzuur voor een optimale hygiënische werking, alsmede Jojoba oliën voor extra huidver-

zorging. Op waterbasis, vrij van alcohol. 

GEBRUIK  & SPECIFICATIES 

Doseer 1 ml Alcohol Free Handrub in de palm van de hand. Bij gebruik van een dispenser komt dit –afhankelijk 

van de instel-lingen– overéén met 2 à 3 pompjes. Wrijf de Alcohol Free Handrub goed in op de handen, ook 

tussen de vingers en rondom de nagels. Laat de Alcohol Free Handrub gedurende 60 seconden op de handen 

inwerken en aan de lucht drogen.  

De Alcohol Free Handrub zal door de huid worden opgenomen en deze antibacterieel beschermen en 

verzorgen (naspoelen niet nodig).  Herhaal de behandeling gedurende de dag naar behoefte. 

OPSLAG: 

Bij voorkeur bewaren tussen 15 en 25oC. Beschermen tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Bevriezing 

voorkomen. 

 pH-NEUTRAAL:  pH = 7 +/- 1

 VRIJ VAN ALCOHOL:  Formule op basis van

water. Vrij van alcoholen en chloor. Afspoelen

van de huid niet nodig.

 DERMATOLOGISCH VRIENDELIJK:  Droogt de

huid niet uit.

 HYGIËNISCHE WERKING:  Doodt en is in hoge

mate effectief tegen bacteriën, gisten en virus-

sen, volgens EN 1276, EN 1650 en

EN 14476.



TEST RESULTATEN 1)

 

 

 

 

 

1) Testen zijn uitgevoerd door externe, EN-ISO 17025 geaccrediteerde laboratoria.

2) Het vaccinia-virus (MVA) is een omhuld virus en wordt door EN 14476 gebruikt om de werkzaamheid

van het product te testen tegen omhulde virussen zoals het HIV-, griep-, corona- en mazelenvirus.

PATHOGEEN TESTMETHODE RESULTAAT 
(reductie na 60 sec. inwerktijd) 

Enterococcus hirae EN 1276 
EN-ISO 11930 

Passed 
log 6  (99,9999%) 

Staphylococcus aureus EN 1276 
EN-ISO 11930 

Passed 
> log 7  (>99,99999%)

Pseudonomas aurugunosa EN1276 
EN-ISO 11930 

Passed 
> log 7  (>99,99999%)

Escherichia coli (E-coli) EN 1276  
EN-ISO 11930 

Passed 
> log 7  (>99,99999%)

Candida albicans EN 1650 
EN-ISO 11930 

Passed 
log 4  (99,99%) 

Vaccinia virus (MVA) 2) EN 14476 Passed (>99,99%) 

WERKZAME STOF: 

Dit product is uitermate effectief tegen micro-organismen en bevat als actieve substantie perazijnzuur. Deze 

werkzame stof is goedgekeurd door de ECHA voor gebruik. Alcohol Free Handrub hand sanitizer bevat 350 

ppm perazijnzuur en blijft daarmee binnen de veiligheidsmarges als aangegeven in het assessment rapport 

van de ECHA (Regulation (EU) No 528/2012 concerning the making available on the market and use of 

biocidal prod-ucts, Evaluation of active substances, assessment report for peracetic acid). 

VEILIGHEID: 

Dit product is veilig voor handen en huid. Vermijd contact met de ogen en voorkom inslikken. Raadpleeg het 

etiket voor informatie. Voor de volledige veiligheidsinformatie verwijzen wij naar het veiligheidsin-

formatieblad, welke op aanvraag verkrijgbaar is. 

JURIDISCHE KENNISGEVING: 

De informatie in deze publicatie is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en kan naar eigen goeddunk-

en en risico worden gebruikt. Het ontslaat u niet van het uitvoeren van uw eigen voorzorgsmaatregelen en 

tests. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met het product of het gebruik ervan. U dient 

te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en alle rechten van derden in acht te nemen. 




