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Інструкція щодо використання 

пластиковий тримач для пляшки 500мл (синій)  
     Single holder for wall mounting 

     кріплення на ліжко для тримача 500 мл (синій) 
     Hook att.wl mounted disp 

концерн "Ecolab", країни Європи  
(головний офіс керівництва в країнах Європи – Ecolab Europe GmbH; головний офіс виробника в 

країнах Європи – Ecolab Deutschland GmbH) 
 

 «Пластиковий тримач для пляшки 500мл» - призначений для фіксації флакона для антисептиків, 
мила та крему для рук. Настінний утримувач представляє собою монолітну конструкцію, що 
встановлюється на стіні та фіксує поліетиленові флакони об’ємом 0,5л. За необхідності на 
утримувач може бути встановлене дугоподібне кріплення на ліжко. 

Технічні характеристики: 

• Утримувач повинен мати монолітну кошикоподібну конструкцію з висотою більшої стінки 
184-186мм та меншої стінки - 134-136мм; ширина та глибина кошикоподібної конструкції 
має бути в межах 68-70мм.  

• Задня стінка має дві панелі: нижня, з чотирма круглими отворами – для фіксації (монтажу) 
на стіні за допомогою шурупів; верхня, з чотирма скошеними отворами довжиною 5мм та 
шириною 1-2мм – для фіксації на об’єктах за допомогою хомутів. 

• Дугоподібне кріплення на ліжко має висоту 68-72мм, діаметр дугоподібного вигину – 58-
64мм; на зовнішній стороні одного з країв повинно мати 2 гачкоподібних фіксатори (для 
вертикальної фіксації на пластиковому тримачі) та 2 якореподібних застібки (для 
горизонтальної фіксації на пластиковому тримачі), розміщені на відстані 35-36 мм від 
нижнього краю гачкоподібних фіксаторів та на відстані 35-36мм одна від одної 

 
Склад: всі елементи утримувача (крім кріплення) виготовлені з ударостійкого пластику, товщиною 
не менше 2мм. 
 
Рекомендації щодо догляду:  

• настінний утримач не потребує особливого догляду; 

• у разі необхідності, передбачено можливість миття (миючими засобами будь-якого типу) та 
дезінфекції дезінфікуючими засобами на основі перекисних сполук, надоцтової кислоти, ЧАС, 
амінів, спиртів, альдегідів та похідних гуанідину та хлорвмісними засобами 

 
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-20-3/9122 від 25.04.2019р. 
 
Термін придатності: необмежений. 
 
Форма випуску: коробка (пластиковий тримач для пляшки 500мл (синій) × 20шт) 
                                пластиковий тримач для пляшки 500мл (синій) × 1шт 
                                кріплення на ліжко для тримача 500мл (синій) × 20шт 
                                кріплення на ліжко для тримача 500мл (синій) × 1шт 
 
 
 


