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Ne feledje:

Miért előnyös a törlőkendő használata?
23%-kal növelheti a munka 
hatékonyságát a hagyományos kendős-
vödrös módszerhez képest*

23%

Biztonságos a felhasználóknak, nem szük-
séges személyes védőfelszerelés (PPE)

Teljes virucid hatás mindössze 30 mp 
alatt (Koronavírus és Norovírus)30”

Azonnal használható, nincs  
előkészület

Oxivir
powered by

™

Az érintés 
szabadsága
Csak 1 törlés a biztonság

Egyszerűen használható  
bárkinek, bárhol, bármikor

Nincs szükség a törlőkendők mosására

A legtöbb kemény felülettel kompatibilis

Megszűnik az elcsúszás veszélyeTeljes körű védelem az alkalmazottaknak,  
klienseknek, a létesítménynek

º

Az AHP gyorsabb, biztonságosabb, és 
fenntarthatóbb, mint más hatóanyagok

Megakadályozza a felületek  
keresztszennyeződését 

35%-kal növelheti a  
fertőtlenítés hatékonyságát*

Nem gyúlékony

Hatékony baktériumok, vírusok és 
élesztőgombák ellen

Az American Journal of Infection Control folyóiratban megjelent 
tanulmány eredményei.

Használja a biocideket biztonságosan. Használat előtt mindig 
olvassa el a címkét és a termék adatait. 



Vegye ki a törlőkendőt és 
zárja be a csomagolást, hogy
 megakadályozza a maradék 
törlőkendő kiszáradását

A törlőkendőt a kezében 
tartva törölje át a felületet „S” 
formában, tisztától a piszkos 
felé haladva. Ne menjen 
kétszer ugyanazon a
 felületen ugyanazzal a 
törlőkendővel

A használt törlőken-
dőket a helyi szabályo-
zások szerint dobja a 
megfelelő hulladék-
gyűjtőbe. Ne húzza le 
a wc-n!

Használat előtt 
hagyja megszáradni  
a felületet

Hogyan használja a törlőkendőt?

SZÉPS
ÉGSZA

LON

Minden egyes vendég 
után a székek és asztalok

Időközönként a 
recepciós pultot 

Ne feledkezzünk meg rendszere-
sen letörölni az eszközöket, pl. 

hajszárító, gurulós kocsi

Rendszeresen a 
kártyaolvasókat, telefonokat

Legalább 2x naponta a gyakran 
érintett felületeket, pl. adagolókat, 

kapcsolókat, kilincseket

Mikor használja a törlőkendőt?
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Ne feledje: Oxivir
powered by

™

Az érintés  
szabadsága
Csak 1 törlés a biztonság


