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Velox Spray płyn do mycia i dezynfekcji Tea Tonic
500 ml
kod produktu: SSE-ALKGOT-ML512
kategoria: Kategorie produktów > Materiały eksploatacyjne > Środki czystości > Dezynfekcja

Producent: Medisept
Cena netto: 13,88 zł
Cena brutto: 14,99 zł
Kod QR:

Środek dezynfekcyjny ze spryskiwaczem Velox Spray Tea
Tonic
Przeznaczony do sprzętu medycznego takiego jak łóżka i fotele zabiegowe oraz aparatura
medyczna, a także wszelkich powierzchni pozamedycznych mających i niemających
kontaktu z żywnością, między innymi blatów, mebli kuchennych, sprzętu gastronomicznego,
stołów, krzeseł, klamek i uchwytów
Pojemność: 0,5 l
Zapach: tea tonic (herbaciany)
Posiada działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze wobec prątków gruźlicy,
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wirusobójcze wobec wirusów osłonkowych takich jak Vaccinia, BVDV, HIV, HBV i HCV oraz
ograniczone działanie wirusobójcze wobec rotawirusów i norowirusów
Nie pozostawia smug i zacieków
Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni dzięki usuwaniu grzybów w 15 sekund
oraz bakterii, prątków gruźlicy i wirusów w 30 sekund
Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy
Sposób użycia: spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm, dbając
o całkowite jej pokrycie. Odczekać 30 sekund. W przypadku dezynfekcji powierzchni
mających kontakt z żywnością należy spłukać je wodą pitną. Pozostałe powierzchnie
nie wymagają spłukiwania.

Płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych oraz zwykłych, mających i niemających
kontaktu z żywnością, Velox Spray Tea Tonic o delikatnym, herbacianym zapachu, jest niezwykle
szybko działającym i wszechstronnym produktem, który można wykorzystywać do
czyszczenia blatów, stołów, klamek, uchwytów, a także sprzętu oraz akcesoriów fryzjerskich i
kosmetycznych. Dzięki działaniu bakteriobójczemu, drożdżakobójczemu, bójczemu wobec
prątków gruźlicy, wirusobójczemu wobec rotawirusa i norowirusa oraz bójczemu wobec wirusów
osłonkowych takich jak Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, ten profesjonalny środek chemiczny
sprawdzi się też świetnie w roli płynu dezynfekującego do nieinwazyjnego sprzętu medycznego,
takiego jak fotele zabiegowe, aparatura medyczna, sprzęt rehabilitacyjny końcówek
stomatologicznych przed procesem sterylizacji oraz łyżek protetycznych i wycisków
silikonowych.

Zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny, działa już w 30 sekund, nie
pozostawiając smug i zacieków oraz błyskawicznie i w wysokim stopniu redukując ryzyko
zakażenia. Co ważne, nawet w przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt
z żywnością, do zmycia tego skutecznie działającego środka czyszczącego wystarczy jedynie
spłukanie go wodą pitną. Sprawia to, że jest doskonałym rozwiązaniem dla domów opieki,
sanatoriów, salonów fitness i SPA, salonów fryzjerskich, kosmetycznych, gabinetów masażu,
przedszkoli oraz szkół.
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