
Az  érintés 
szabadsága
Csak 1 törlés a biztonság

Ne vesztegesse az időt, töltse fel raktárkészletét Ön is 
az Oxivir Excel Wipes-szal!  Nem győztük meg? Lapozzon!

Miért kínálna a vevőinek egy tisztító- és fertőtlenítő terméket, amely:

30”30”

30”

30”

Biztosak vagyunk abban, hogy vevői részéről erős keresletet fog tapasztalni a legmegbízhatóbb, 
legújabb fertőtlenítési eljárások iránt. Ezzel a piacvezető megoldással hatalmas versenyelőnyt biztosít 
saját vállalkozásának.

Elpusztít minden vírust, beleértve a 
koronavírust is, mindössze 30 
másodperc alatt.

Tisztít és fertőtlenít egyidejűleg

Bárki használhatja - speciális képzés 
vagy védőfelszerelés nélkül

Olyan hatóanyagokkal működik, 
amelyek nem károsak a környezetre

Cikkszám Megnevezés Kiszerelés
100984246  Oxivir Excel Wipes FLW

?
12 x100 db



Miért válassza a törlőkendőt?

Csak 1 törlés a biztonság
Készüljön fel, hogy biztonságos környezetet 
teremthessenek az Ön ügyfelei is!

Az Oxivir kombinált tisztító- és fertőtlenítőszer a maga nemében a legerősebb és legszélesebb 
hatásspektrumú megoldás.
Teljes  virucid hatást biztosít mindössze 30 másodperc alatt (EN14476): elpusztítja a vírusokat, 
baktériumokat, élesztőgombákat és a koronavírust 

Az egyedülálló fertőtlenítési és tisztítási teljesítmény mellett az Oxivir törlőkendő megfelelő ideig tartja 
nedvesen a felületet ahhoz, hogy valóban elpusztítsa a vírusokat, amellyel szintén egyedülálló a piacon. 
Minden jelenlegi alternatíva megköveteli a második törlést, mivel a felület túl gyorsan szárad, így a 
termék nem tudja kifejteni a teljes virucid hatást.

Oxivir Excel  AHP Technológiával – válassza a vevői igényeknek megfelelő kiszerelést:
6x750ml 
2x5L 
12x100 db                

Szórófejes flakon
Koncentrátum
Nedves törlőkendő visszazárható műanyag tasakban

Drasztikusan csökkenti az előkészítési időt és növeli az elérhetőséget, 
megtakarítva a munkaerőt és növelve a felhasználás valószínűségét

Alkalmas minden korosztályú, tapasztalatlan vagy nem hivatásos felhasználó 
számára, aki nem lehet kitéve irritáló vagy veszélyes vegyi anyagoknak *

Nagyszerű választás irodákba, iskolákba, üzletekbe, éttermekbe, orvosi 
rendelőkbe és minden nagy forgalmú környezetbe, ahol a fertőzés terjedése 
valószínűbb

Ideális, ha a takarítószemélyzet nem képes lépést tartani a gyakran érintett 
tárgyak és felületek fertőtlenítésével, mint az asztalok, kilincsek, 
bevásárlókosarak vagy étlapok

Nem káros a felületekre, rendszeres használattal sem

* Az Oxivir Excel törlőkendő alkalmas a megfelelő higiéniai szint fenntartására, nem csak professzionális felhasználóknak. Azonban felhívjuk a figyelmet, hogy lakossági forgalomba nem hozható további értesítésig. 
Ezen anyag általános tájékoztatási célokat szolgál, nem helyettesíti az egyes felhasználók felelősségét a létesítményre vonatkozó működési, jogi és egyéb követelmények tekintetében. Használja a biocidokat 
felelősséggel! Használat előtt mindig ellenőrizze a termék címkéjét és a biztonsági adatlapot. 
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