bezpieczna

skuteczna

dezynfekcja

dezynfekcja
Uniwersalne preparaty do dezynfekcji to nasza nowa
propozycja na skuteczne oraz bezpieczne usuwanie bakterii,
grzybów i wirusów. Posiadają szerokie spektrum działania co
sprawia, że mogą być stosowane w wielu obszarach do bardzo
różnorodnych powierzchni.

NOWOŚĆ
Clinex DEZOFast
Preparat dezynfekująco–myjący
Profesjonalny preparat dezynfekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym).
Zastosowanie:
Do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach, szkołach, centrach fitness, restauracjach,
kuchniach itp.
Sposób użycia:
Za pomocą mopa, ściereczki, poprzez zanurzenie lub przy pomocy spryskiwacza rozprowadzić równomiernie produkt na powierzchni. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji, powierzchnie należy wstępnie umyć. Powierzchnie mające kontakt
z żywnością po osiągnięciu wymaganego czasu dezynfekcji całkowicie spłukać wodą. Wentylacja nie
jest wymagana.
Stosować w temperaturze ok 20 °C

Indeks

Nazwa

EAN

Ilość
w opak.
zb.

77-014

Clinex DezoFast 1L

5907513270430

6

77-017

Clinex DezoFast 5L

5907513270553

1

NOWOŚĆ
Clinex DEZOFast KONCENTRAT
Preparat dezynfekująco–myjący
Profesjonalny preparat dezynfekująco–myjący o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym. Przeznaczony do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, w miejscach użyteczności publicznej oraz w obszarze medycznym (poza klinicznym).
Zastosowanie:
Do stosowania w szpitalach, domach opieki, hospicjach, szkołach, centrach fitness, restauracjach,
kuchniach itp.
Sposób użycia:
Za pomocą mopa, ściereczki, poprzez zanurzenie lub przy pomocy spryskiwacza rozprowadzić równomiernie produkt na powierzchni. Przeprowadzenie dezynfekcji w warunkach czystych wymaga usunięcia brudu i kurzu z powierzchni poddawanych dezynfekcji, powierzchnie należy wstępnie umyć. Powierzchnie mające kontakt
z żywnością po osiągnięciu wymaganego czasu dezynfekcji całkowicie spłukać wodą. Wentylacja nie
jest wymagana.
Stosować w temperaturze ok 20 °C

Indeks

Nazwa

EAN

Ilość
w opak.
zb.

77-015

Clinex DezoFast koncentrat 1L

5907513270447

6

77-016

Clinex DezoFast koncentrat 5L

5907513270454

1

Clinex Nano Protect Silver Table
Gotowy do użycia płyn do mycia i dezynfekcji powierzchni zmywalnych mających kontakt z żywnością
Uniwersalny płyn do dezynfekcji wszelkich blatów, stołów, urządzeń kuchennych, pojemników, wnętrz
urządzeń chłodniczych itp. Dzięki zawartości aktywnych NANO cząsteczek preparat niszczy bakterie,
grzyby oraz zarodniki. Doskonale nadaje się do codziennej i okresowej dezynfekcji.
Zastosowanie:
Do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni i urządzeń mających kontakt z żywnością.
Sposób użycia:
Przed zastosowaniem produktu dokładnie umyć dezynfekowaną powierzchnię z brudu oraz kurzu.
Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. Rozpylić około 15 ml cieczy na dezynfekowaną powierzchnię, odczekać około 15 min. Stosować systematycznie. Działa nawet w temperaturze do
-200C.
Preparat nie wymaga spłukiwania.

Indeks

77-342

Nazwa

CLINEX Nano Protect Silver Table 1L

EAN

Ilość
w opak.
zb.

5907513272731

6

NOWOŚĆ
Clinex DEZOSept
Żel do dezynfekcji rąk o zapachu kokosowym
Żel do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysusza skóry, nie pozostawia uczucia lepkości a zdezynfekowane dłonie pachną aromatem mleczka kokosowego. Skuteczna walka z wirusami i bakteriami wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości umycia rąk
wodą z mydłem. Wystarczy niewielką ilość żelu (3 ml) wetrzeć w dłonie aby już po 30 sek. pozbyć się
szkodliwych drobnoustrojów.
Sposób użycia:
W suche ręce wcierać w czasie 30 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.

Indeks

Nazwa

EAN

Ilość
w opak.
zb.

77-018

CLINEX DEZOSept - żel do dezynfekcji rąk 500ml

5907513270638

20

77-020

CLINEX DEZOSept - żel do dezynfekcji rąk 5L

5907513270751

1

NOWOŚĆ
Clinex DEZOSept Plus
Płyn do dezynfekcji rąk
Płyn do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu, dzięki zawartości substancji pielęgnujących nie wysusza
skóry, nie pozostawia uczucia lepkości a zdezynfekowane dłonie pachną aromatem mleczka kokosowego. Skuteczna walka z wirusami i bakteriami wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości umycia rąk
wodą z mydłem. Wystarczy niewielką ilość żelu (3 ml) wetrzeć w dłonie aby już po 30 sek. pozbyć się
szkodliwych drobnoustrojów.
Zastosowanie:
W suche ręce wcierać w czasie 30 sekund nie mniej niż 3 ml preparatu. Ręce przez cały czas dezynfekcji powinny być zwilżone preparatem.

Indeks

77-026

Nazwa

CLINEX DEZOSept plus - płyn do dezynfekcji rąk 5L

EAN

Ilość
w opak.
zb.

5907513270812

1

NOWOŚĆ
Clinex DEZOWipes
Ściereczki do dezynfekcji rąk
DEZOWipes chusteczki do dezynfekcji rąk z wysokogatunkowej włókniny, nasączone środkiem do dezynfekcji na bazie alkoholu. Chusteczki doskonale nadają się do dezynfekcji skóry, rąk i małych powierzchni, szczególnie poza domem. DEOZWipes chusteczki do dezynfekcji rąk są doskonale tolerowane przez skórę również przy częstym i długotrwałym użytkowaniu.
Zastosowanie:
Dokładnie przetrzeć dłonie ściereczką nie omijając przestrzeni między palcami.
Czyścić co najmniej 30 sekund.

Indeks

77-027

Nazwa

Clinex DEZOWipes ściereczki dezynfekujące do rąk

EAN

5907513270829

Ilość
w opak.
zb.

24

Clinex Barren
Koncentrat płynu do mycia i dezynfekcji powierzchni
zmywalnych mających kontakt z żywnością
Zasadowy, płynny preparat na bazie trzeciorzędowej alkiloaminy o działaniu bakterio- i grzybobójczym, przeciw grzybom drożdżopodobnym, przeznaczony do dezynfekcji
i mycia wodoodpornych powierzchni, urządzeń mających bezpośredni kontakt z żywnością.
Zastosowanie:
Może być stosowany w zakładach kosmetycznych, solariach, w instytucjach użyteczności publicznej,
w przemyśle mleczarskim, mięsnym, spożywczym, oraz gastronomii, może być stosowany do czyszczenia powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Produkt nie ma zastosowania w obszarze medycznym.
Sposób użycia:
Preparat rozcieńczać wodą w proporcjach od 50 do 100ml preparatu / 10L wody ( stężenie od 0,5%
do 1% ). Nanieść na czyszczoną powierzchnię niewielką ilość preparatu metodą pianową, ręcznego
oprysku lub za pomocą mopa. Działanie bakteriobójcze: Dezynfekcja przy temperaturze 20°C, używać
1% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 5 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001
zmywać czystą wodą pitną. Działanie grzybobójcze, przeciw grzybom drożdżopodobnym: Dezynfekcja
przy temperaturze 20°C, używać 0,5% roztwór preparatu. Wymagany czas kontaktu minimum 15 minut. Zgodnie z normą EN 13697:2001 zmywać czystą wodą pitną. Substancja czynna: N-(3-Aminopropylo)-N-dodecyl-propano-1,3-diamina.

Indeks

Nazwa

EAN

Ilość
w opak.
zb.

77-635

CLINEX Barren 1L

5907513273158

6

77-636

CLINEX Barren 5L

5907513273165

1

77-637

CLINEX Barren 10L

5907513273172

1

Clinex W3 Bacti
Kwaśny praparat dezynfekująco - czyszczący
Płyn o właściwościach dezynfekcyjnych w zakresie bakteriobójczym i grzybobójczym. Przeznaczony
do mycia powierzchni, pomieszczeń i urządzeń sanitarnych. Produkt przeznaczony do stosowania w
miejscach prywatnych, publicznych poza obszarem medycznym i w przemyśle. Zalecany również do
powierzchni mających kontakt z żywnością. Substancje czynne: 2,5g kwasu glikolowego/100 g
Zastosowanie:
W celu dezynfekcji powierzchni pokryć preparatem dezynfekowane miejsce i pozostawić
w przypadku: działania bakteriobójczego - na 5 minut - stężenie preparatu: 100%; działania grzybobójczego - na 15 minut - stężenie preparatu: 100%. Następnie spłukać wodą
o jakości wody przeznaczonej do spożycia. Powierzchnie mające kontakt z żywnością należy spłukać
wodą przeznaczoną do spożycia. Pomieszczenia, w których dokonano dezynfekcji powierzchni nie
wymagają wentylacji.

Indeks

Nazwa

EAN

Ilość
w opak.
zb.

77-699

CLINEX Bacti 1L

5907513273745

6

77-700

CLINEX Bacti 5L

5907513273752

1

Clinex NANO Protect Silver Nice
Preparat do dezynfekcji klimatyzacji i wentylacji
Gwarantuje doskonałą higienę wewnątrz pomieszczeń i samochodów, Dzięki zawartości aktywnych
NANO cząsteczek srebra likwiduje bakterie, grzyby oraz ich zarodniki opóźniając jednocześnie ich ponowne rozmnażanie. Eliminuje nieprzyjemny zapach. By osiągnąć lepszy efekt czystości zaleca się
stosować wcześniej produkt Clinex A/C.
Zastosowanie:
Do dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji.
Sposób użycia:
Preparat gotowy do użycia. Przed użyciem wstrząsnąć. W czasie czyszczenia wyłączyć klimatyzację. Nastawić nagrzewnicę na zimny nawiew powietrza. Wyjąć filtr antypyłkowy systemu klimatyzacji. Ustawić tryb pracy wentylatora na
recyrkulację wewnętrzną. Uruchomić dmuchawę na maksymalnych obrotach. Rozpylić środek czyszczący bezpośrednio do środka głównego kanału dolotowego klimatyzacji. Wyłączyć dmuchawę
i odczekać 15 min na zewnątrz samochodu bądź pomieszczenia z klimatyzacją. Po tym czasie można
uruchomić klimatyzację.

EAN

Ilość
w opak.
zb.

CLINEX Nano Protect Silver Nice 1L

5907513272762

6

CLINEX Nano Protect Silver Nice 5L

5907513272779

1

Indeks

Nazwa

77-344
77-345

