
Biztonság a  munkahelyeken, 
biztonság a dolgozóknak

       

A Clinell Univerzális kendők 
szabadalmaztatott formulája 10x több 
baktériumot és vírust pusztít el, mint a 
szokványos fertőtlenítők.  A COVID-19 
betegséget okozó SARS-CoV-2 
vírussal szembeni hatékonyságát 
tesztek igazolják.
Bőrbarát,  bőrgyógyászatilag tesztelt 
termék, amely a felületekkel is 
kíméletes.

A felületeken lévő COVID-19 
vírust 30 másodperc alatt 
elpusztítja

A vírusok és a baktériumok 
99.99%-ával szemben hatásos 

Törölje el a kockázatot



kéz
//felület

A COVID-19 vírus 28 napig is életképes maradhat a felületeken1. Megfelelő fertőtlenítés nélkül a körülöttünk lévő 
felületek veszélyt jelenthetnek ránk, a munkatársainkra és másokra nézve is.

A fokozott fertőtlenítés megfelelő kézhigiéniával párosítva csökkenti a vírusok megtelepedését, valamint 58- 
87,83 % között  csökkenti a légúti vírusfertőzések kockázatát. A felületi higiénia javítása lényegbevágó, hogy 
biztonságban legyünk.

Az egészség és a biztonság jelentősége

A felületi higiénia jelentősége kiemelt a dolgozók szempontjából. A gyakran érintett felületeket legalább naponta 
egyszer le kell fertőtleníteni4.

Ahol lehetséges a  gyakran érintett felületeket két használat között is le kell fertőtleníteni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy 
minden munkahelyen és minden közösen vezetett gépjárműben ott kell lenni egy felületfertőtlenítő terméknek.

Hatékony és gazdaságos kendők az üzleti életben is 

A új típusú Clinell Univerzális fertőtlenítő kendők a hatékonyan pusztítják el a kórokozókat és kiválóan 
alkamazhatók az üzleti területeken is.A 100 db extra nagyméretű, extra vastag kendők egyszerre tisztítanak és 
fertőtlenítenek, így időt takarítanak meg és szükségtelenné teszik a hatékonyságot növelő kiegészítő termékek 
vásárlását. A hozzáadott hidratáló anyagok gondoskodnak arról, hogy a gyakori használat mellett se károsodjék a 
bőr. A szabadalmaztatott formula kemény a mikroorganizmusokkal, ám gyengéd a felületekkel.
Az új típusú Clinell Univerzális kendőt független laboratóriumok tesztelték. Az eredmények azt mutatják, hogy 
99,99 %-os hatékonysággal pusztítja el az ártalmas mikroorganizmusokat, beleértve a COVID-19 vírust is.

A megbízható partner
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SARS-CoV-2 (COVID-19 virus) 30 mp EN 14476 
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Termék Kiszerelés Rendelési kód

Univerzális kendő 100 kendő/csomag  BCW100

Nem szőtt Spunlace 60g/m2, 26 x 18cm kendő. Fedél: műanyag. Biocid termék típus: PT2 
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További információért keresse fel a www.dispomedic.hu 
weboldalt ,hívjon minket az 1/262-4227 telefonszámon 
vagy írjon az info@dispomedic.hu email címre.
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