
∙ działanie biobójcze przeciwko: C.dif�cile, C.dif�cile O27, C.sporogenes, 
 C.perfringens, B.subtilis, B.cereus

∙ idealne do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych

∙ przebadane wg normy EN 16615 oraz EN 17126

∙ doskonałe właściwości myjące

∙ długi okres przydatności do użycia

Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia
i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni,
wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie
oraz usuwania plam krwi.

Preparat do użytku profesjonalnego.
Produkt biobójczy - pozwolenie

nr 6741/16 (Kat. I, gr. 2)
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Chlor-Clean Wipes
Inkrustowane chlorem suche chusteczki do mycia
i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni,
wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie
oraz usuwania plam krwi.

PODSTAWOWE CECHY
• wykazują szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-,
 grzybo- i prątkobójcze oraz działanie wirusobójcze (Polio, Adeno, Noro)
 i sporobójcze (C.dif�cile, C.dif�cile O27, C.sporogenes, C.perfringens, 
 B.subtilis, B.cereus) potwierdzone badaniami
• dodatkowo przebadane zgodnie z normą EN 16615 i EN 17126
• 1 chusteczka uwalnia aż 10 000 ppm
• doskonałe właściwości myjące dzięki zawartości tenzydów myjących
• zalecane do dezaktywacji plam krwi, wydzielin, wydalin oraz innych
 zabrudzeń organicznych
• wygodne i łatwe w użyciu – inkrustowana chlorem chusteczka
 jest aktywowana jedynie poprzez nasączenie jej zimną wodą
• szczególnie zalecane do stosowania w miejscach, w których 
 obowiązuje bardzo wysoki reżim sanitarny oraz w sytuacjach 
 zagrożenia epidemicznego
• wysoka jakość włókniny i optymalny wymiar chusteczki
 (60 g/m2 , 19 cm x 24 cm)
• długi okres przydatności do użycia – 24 miesiące

INSTRUKCJA UŻYCIA

Preparat do użytku profesjonalnego. 
Przed użyciem zawsze wkładać rękawice i fartuch. 
Zapewnić dostateczną wentylację w pomieszczeniu. 

SKŁAD CHEMICZNY

100 g płynu zawiera: 
substancja czynna – Troklozen sodu
(sól sodowa kwasu dichloroizocyjanurowego
CAS 2893-78-9) – 96 g; dodatek detergentu:
sole sodowe kwasów sulfonowych < 3%

 SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

Chusteczki wykazują działanie:
• bakteriobójcze (w tym MRSA), prątkobójcze,
 grzybobójcze w warunkach brudnych – 15 min.
• sporobójcze przeciwko: – B.cereus, C.difficile 
 (warunki brudne ) – 2 min., C.dif�cile 027, 
 C.perfringens, B.subtilis (warunki czyste) – 15 min.
 C.sporogenes (warunki czyste i brudne) – 60 min.
• wirusobójcze  (warunki brudne) wobec Polio, 
 Adeno i Noro – 5 min.

Dodatkowe działanie bakterio- i drożdżakobójcze
wg EN 16615:2015: 5 min. (warunki brudne).

OPAKOWANIA

Chlor-Clean Wipes – opakowanie �ow-pack
– 25 szt. chusteczek

PARTNER STRATEGICZNY I DYSTRYBUTOR  W POLSCE:

MEDILAB Firma Wytwórczo Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • Polska
T: 085 747 93 00 • F: 085 747 93 01   

Ulotka informacyjna – opracowanie Medilab Sp. z o.o. 2109-02

WYTWÓRCA:

Guest Medical Limited
Unit A6, Lark�eld Trading Estate
Aylesford, Kent. UK. ME20 6SW
Wielka Brytania
www.guest-medical.co.uk

Produkt biobójczy należy stosować z zachowaniem szczególnych
środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę
i ulotkę informacyjną.
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