Våtservetter för
desinfektion
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SANI WIPES

SANI WIPES är desinficerande våtservetter
som är impregnerade med alkoholfria
desinficeringsämnen. De motverkar effektivt
oönskad bakteriell tillväxt på alla typer av
ytor och på händer.
- Ger ett långvarigt smittskydd mot bakterier,
virus, mögel och jästsvamp.
(tills det svettas eller nöts bort)

- Kontinuerlig återapplicering på ytor
håller bakterietillväxten på en stadigt
minimal nivå.
- Innehåller ingen alkohol utan består av
skonsamma polymerer som inte är
uttorkande eller avger några aerosoler.
- Livsmedelsgodkänd.
- Begränsar utvecklingen av dålig lukt
i exempelvis textilier.
- Kan användas både på torra
och fuktiga ytor.

SANI WIPES virussäkrar
din omgivning!

- Fungerar effektivt även i kalla förhållanden.
Testade bl.a.mot:
Virus: HIV, Herpex Simplex, Hepatitis B, Newcastle Disease.
Mögel: Trichophyton mentagrophytes, Aspergillus niger, Microsporum canis,
Microsporum gypseum.
Jästsvamp: Candida albicans, Saccharomyces cerevisiae, Oidium lactis.
Bakterier: Staphylococcus aureus, MRSA NCTC, Epidemic MRSA strain 15,
Epidemic MRSA strain 16, Streptococcus faecalis, Listeria monocytogenes,
Escherichia Coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhimurium, Leptospirosis.

_______________
Användningsområde

Ett enkelt sätt att snabbt torka av ytor eller händer
där man vill eliminera bakterier och bevara en
ren och hälsosam yta.
T.ex för att eliminera smittorisken på ytor i offentliga
miljöer såsom tangentbord, datormus, kopiatorer,
räcken på trappor/rulltrappor, handtag på kundvagnar,
dörrhandtag, toalettsitsar, kranar, knappsatser för
kreditkort/bankomater etc.

Även som enkel och hälsosam rengöring för
- caféterior och restauranger för att torka av
mat-/cafébord, brickor, serveringsytor etc.
- vetrinärvården för att torka av undersökningsbordet mellan olika patienter m.m.
- brandkåren för att rengöra gasmasker.
- dagis, fritids, skolor, idrottsanläggningar.

_______________
Bruksanvisning

Öppna klaffen på locket och dra ut
servetten fram till den perforerade linjen.
Efter att du rivit loss servetten stäng genast
klaffen så undviker du att servetterna torkar ut.
Torka av med servetten och låt ytan lufttorka.
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