OPPDAG

OVERFLATEDESINFEKSJON

OXY-EFFEKTEN

Neste generasjon desinfeksjonsmidler basert på hurtigvirkende H 2O 2™

SIKKER

PRAKTISK
SAFE

EFFECTIVE

CONVENIENT

COMPLIANCE

ENHANCING
DISINFECTANTS

BASERT PÅ MILJØVENNLIGE INGREDIENSER

ENKEL I BRUK

◢◢ H2O2 brytes ned til vann og oksygen ved bruk

◢◢ Klar til bruk uten ekstra forberedelser

◢◢ Rengjør med plantebaserte tensider

◢◢ Veggholder finnes tilgjengelig

◢◢ Alle ingredienser er biologisk nedbrytbare

KOMPATIBEL MED MIKROFIBER
◢◢ For ekstra rengjøring og bekvemmelighet

SIKKER Å BRUKE

◢◢ Kan brukes med de fleste gulvmopper

◢◢ Inneholder ingen løsemidler (vannbasert)

HOLDBARHET

◢◢ Ikke brannfarlig eller irriterende
◢◢ Danner ikke aerosoler med skumspray

EFFEKTIV

◢◢ S
 kum: 24 måneder uåpnet (samme
etter åpnet forpakning)
◢◢ K
 luter: 24 måneder uåpnet (1 måned
etter åpnet forpakning)

FORHINDRER ANTIMIKROBIELL RESISTENS
◢◢ Etterlater ingen aktive rester på overflaten etter bruk

VIRKER RASKT OG EFFEKTIVT
◢◢ B
 aktericid, yeasticid, fungicid, mykobaktericid
og sporicid effekt (C. Diff) på 5 minutter

ALKOHOLFRI

HØYKVALITETS 50 GSM (GRAM PR M2) KLUT
◢◢ Økonomisk i bruk
◢◢ For større flater (opp til 4m2)

◢◢ B
 red material kompabilitet, inkludert bl.a
touch skjermer og ultralyd prober

◢◢ M
 idlene er også fullt virucidale – for respektive
virucide virketider, se produktbladets tabell

◢◢ U
 nngå materialer som er sensitive for oksidativemidler
slik som kobber, marmor og messing

◢◢ P
 raktisk gjennomførbare virketider
selv under skitne forhold

◢◢ Vask og desinfeksjon med samme produkt

◢◢ Godkjent i henhold til EN 16615

◢◢ B
 rukervennlighet gjør det enklere
å etterleve hygienerutiner
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TIDSBESPARENDE
◢◢ Desinfeksjon kan utføres i nærvær av pasienter

