Hymetec markalı ürünler,
herkes için olası en iyi hijyeni
garantileme hedefiyle
geliştirilmiş dezenfeksiyon
ürünleridir.

HyO2 medikal, H O %3
çözeltisi, güvenli bir şekilde,
tek bir kullanımda yüzeyleri
hızlıca temizler ve dezenfekte
eder.
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Yüzey dezenfeksiyonu
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1 m2 ölçüsünde bir yüzey için
4 spreyleme yapılır. 1 dakika
bekledikten sonra mikrofiber
bez ile silinir. Uygulama ile
anında koruma sağlar.
1 m2 için tüketim: 6 ml.
1000 ml HyO2 dezenfektan
ile 166 m2 yüzeyi dezenfekte
etmek mümkündür.
Olası 5 farklı türden yüzeyler
için test edilmiştir. (ahşap,
cam, lamine, metal ve vinyl)
Yüzeylerde korozyon, is,pas
ve olumsuz iz bırakmadan
etkinlik sağlar.
Cilde ve solunuma olumsuz
etki eden kimyasallar
içermez.

Hijyenin yaşamsal olduğu her yerde,
tek adımda temizlik ve yüzeylerin
dezenfeksiyonu için özel geliştirilmiş
“hidrojen peroksit” çözeltisidir.

Suda çözünür, iz bırakmaz.
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Avantajları
Teknik bilgiler
Kullanım

Kullanıma hazır çözelti

Aktif madde

Hidrojen peroksit

Tansiyoaktif madde

Aniyonik

Renk/Biçim

Renksiz, berrak

Parfüm

3 parfüm mevcuttur: Nötr,
yeşil elma veya çam

Suda çözünürlük

Çözünebilir

Köpük tozu

Çok hafif

Raf ömrü

Ambalajı açılmadan 2 yıl
Ambalajı açıldıktan sonra 4 ila 6 ay

Kararlılık

4°C ile 25°C arasında kararlıdır

Göreceli nem

1

Saklama koşulları

Orijinal ambalajında
Kullanımdan sonra
Güneş ışığından uzak tutun
Sıcaklık değişimlerinden koruyun

Ambalaj

Sprey 1000 ml

Kalıntı bırakmaz
Çoğu yüzeyde korozyon
yapmaz
Bakterilerde,
virüslerde,
mantarlarda ve
sporlarda etkindir
Tek bir kullanımda
odalarda ve
yüzeylerde hızlı
temizlik ve
dezenfeksiyon
Kullanıma hazır
çözelti
Ürün çevre dostudur
ve biyolojik olarak
parçalanır
NH4+, fenol, klorin,
biguanid, aldehid, alkol
ve VOC izi olmaz

Etkinlik
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Candida albicans, Aspergillus
Niger, Clostridium difficile, Norovirus ve enfeksiyon kaynağı olabilecek diğer ajanlar üzerinde test
edilmiştir.

Uygulamalar

Hastaneler, ambulanslar, muayenehaneler, diş klinikleri, laboratuvarlar, ilaç endüstrisi, veteriner
klinikleri, evcil hayvan bulunan ortamlar, gıda imalatı yapan yerler, huzur evleri, kreşler, okullar, evler,
ofisler, vb. çok geniş kullanım alanına sahiptir.

Kullanım önlemleri



Kullanım sırasında koruyucu eldiven giyiniz ve gözlerinizi koruyunuz
Ürünün son kullanım tarihini kontrol edin ve sıcak ortamdan uzak tutun
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