
Kapcsolja ki az elektronikai 
készüléket. * Óvatosan törölje 
le az  eszközt egy Oxivir® Excel 
törlőkendővel. Képernyő 
tisztításakor egy irányban 
töröljön.

A felületnek 30 másodpercig 
nedvesnek kell maradnia.

*A készülék használatához kövesse a gyártó útmutatásait. Tisztítási ajánlásokat a vállalati irányelvekben vagy a gyártó útmutatásaiban talál.

HATÁSFOK
Teljes virucid hatás mindössze 30 mp alatt (beleértve a koronavírust is)
Rekordgyorsasággal pusztítja el a vírusok, baktériumok és élesztőgombák széles spektrumát.

BIZTONSÁG
Nem jelent veszélyt a felhasználókra, egyéni védőeszköz (PPE) használata nem szükséges.
Biztonsággal használható a felületeken, nem gyúlékony.
Az Oxivir Wipe törlőkendő akár 35%-kal is növelheti a fertőtlenítés hatékonyságát.

HATÉKONYSÁG
Egylépésben tisztító és fertőtlenítő termék, amely akár 23%-kal javítja a munkavégzés hatékonyságát.
Egyszerű használat, minimális tréning szükséges
Nagyteljesítményű felületaktív rendszer, amely kiváló tisztítási eredményeket nyújt  más fertőtlenítő 
technológiákkal szemben.

FENNTARTHATÓSÁG
Az aktív hatóanyagok vízre és oxigénre bomlanak, ami sokkal biztonságosabb a környezet és az
emberek számára.
Az Oxivir termékek mentesek az Alkilfenol-etoxilátoktól (APE), Nonil-fenol-etoxilátoktól (NPE), valamint 
az illékony szerves vegyületektől (VOC).
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Vegyen ki 1 darab 
törlőkendőt a 
tasakból, majd gondosan 
zárja vissza a tasakot.

A maradék 
nedvességet 
távolítsa el egy 
tiszta, száraz 
ruhával.
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Nyomja ki a felesleges 
folyadékot mosogatóba 
vagy szemetesbe, mielőtt 
bármilyen típusú 
elektronikus eszközt érintene. 
A kendő legyen nedves, de 
ne csöpögjön.

A törlőkendőt dobja a 
szemetesbe, ne öblítse le a 
WC-n. Újrahasznosítása 
műanyag hulladékokkal 
lehetséges.
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Oxivir
powered by

™
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Az érintés 
szabadsága
Csak 1 törlés a biztonság

*A biocidokat használja biztonságosan! 
Használat előtt mindig ellenőrizze a termék 
címkéjét, a termékismertetőt és a 
biztonsági adatlapot!


