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Wirusobójczy płyn do prania i pełnej dezynfekcji tkanin
CLOVIN II SEPTON LIQUID 1,5L
 

Cena: 39,99 pln

Opis słownikowy

Producent Clovin

Opis produktu
 

Płyn Clovin II Septon Liquid to produkt hipoalergiczny przeznaczony do prania i dezynfekcji tkanin.

Unikalny skład pozwala na dezynfekcję odzieży, obuwia i tkanin, które nie mogą być poddane dezynfekcji z wykorzystaniem
tradycyjnych, powszechnie dostępnych środków, zarówno w szpitalach, hotelach i innych przedsiębiorstwach, jak i przy użyciu pralki
domowej.

 

Właściwości:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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działa bakteriobójczo, grzybobójczo, wirusobójczo

bezpieczny dla dzieci od pierwszych dni życia

może być stosowany do prania tkanin kolorowych, nie niszczy ich struktury

może być używany do dezynfekcji odzieży, obuwia, legowisk zwierzęcych

Płyn jest odpowiedni do stosowania jako środek piorąco-dezynfekujący przy dezynfekcji bielizny szpitalnej niezanieczyszczonej krwią
(np. pościel szpitalna, odzież dla personelu medycznego i odzież szpitalna pacjentów), a także bielizny operacyjnej nieznacznie
zanieczyszczonej krwią. Gdy dezynfekcji ma zostać poddana bielizna mocno zakrwawiona, należy ją wstępnie wyprać w temp. Do 30°C
lub odmoczyć.

Płyn pozwala na skuteczną dezynfekcję  w praniu trwającym minimum 20 minut w temperaturze minimum 40°C.

Może być stosowany jako produkt wspomagający leczenie chorób skóry oraz w ich profilaktyce.

 

Opakowanie: 1,5l
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