
ZOONO PLUS

Käy ämällä Zoono käsidesiä sierainten ulkopuolella ja suun ympärillä voi 
vähentää ilmateitse väli yviä tartuntoja !

AINOA PITKÄKESTOINEN KÄSIDESIVAAHTO
... TOIMII MYÖS JALKADESINÄ ...

SUOJAA TAUDINAIHEUTTAJIA VASTAAN JOPA 24 h/krt*

ZOONO PINTADESI  >  >  >

+ An mikrobinen ja likaa hylkivä suojakalvo kestää normaalin päivi äisen 
   käsien/pintojen pesun sekä alkoholihuuhteen käytön
+ EI SISÄLLÄ väri- tai tuoksuaineita, hopeaa, vetyperoksidia tai alkoholia
+ Edullinen käytössä, kustannus alk. 14 snt/vrk (500 ml)
+ Hengi ävä suojakalvo toimii fyysises , EI kemiallises
+ Tehoaa mm. H1N1, E.coli, MRSA, salmonella, sienet ja homeet
+ Osoite u tehoavan COVID-19 laboratorioverrokkiin 
+ Laajakirjoinen teho, tuhoaa keskimäärin 99.99 %
   yleisimmistä taudin aiheu ajista
+ Yli 150 tutkimusta
+ Dermatologises  testa u
+ EI KUIVATA käsiä, EI tahraa, EI värjää
+ Iho- ja allergiaystävällinen
+ Turvallinen kaikenikäisille
+ EI lisää an bioo resistenssiä
+ Patentoitu teknologia
+ Säilyvyys 4 v. 
+ Jalkoihin käyte äessä toimii tehokkaas
   jalkasilsaa vastaan, suojaa haavaumia ja
   eliminoi jalkahien tuoksua

* Laboratoriossa
   suoritetut tes t

UUTUUS



+ Elintarvikelaatu (NZFSA)
+ Turvallinen, validoitu käyte äväksi AIRBUS ja BOEING lentokoneissa
+ Edullinen käytössä, säästää usein toistuvissa työ- ja desinfioin kustannuksissa
+ An mikrobinen suojakalvo kestää normaalin pintojen pesun
+ EI SISÄLLÄ väri- tai tuoksuaineita, hopeaa, vetyperoksidia

tai alkoholia
+ Laajakirjoinen teho, tuhoaa keskimäärin 99.99 %

yleisimmistä taudin aiheu ajista
+ Tehoaa mm. H1N1, E. coli, MRSA, salmonella, sienet ja homeet
+ Osoite u tehoavan COVID-19 laboratorioverrokkiin
+ Hengi ävä suojakalvo toimii fyysises , EI kemiallises
+ Sopii kaikille pinnoille ja krii siin kohteisiin kuten

oven kahvat, näppäimistöt, puhelimet jne.
+ EI lisää an bioo resistenssiä
+ Iho- ja allergiaystävällinen
+ Patentoitu teknologia
+ Yli 150 tutkimusta
+ Säilyvyys 4 v.

* Laboratoriossa
suoritetut tes t

UUTUUS

AINOA PITKÄKESTOINEN PINTADESI
LONTOON (TfL) JA UNITED AIRLINES:in COVID-19 VALINTA 

SUOJAA TAUDINAIHEUTTAJIA VASTAAN JOPA 30 vrk/krt*

Zoono tehoaine:
kvaternäärinen ammoniumyhdiste

EN14476: 2013+A2:2019 

“Käytä biosidituo eita turvallises . Lue aina
  merkinnät ja tuotetiedot ennen käyttöä.”
Maahantuonti ja markkinointi: SYMPPIS International Oy, www.symppis.com, www.zoono.
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