AirCide

AirCide- ja AirCide Clear -suihkeet

28,15 € / kpl, alv 0%

•

AirCide- ja Air Cide Clear -suihkeet ovat desinfioivia ja täysin biopohjaisia tuotteita, jotka tuhoavat bakteereja, viruksia, sieniä ja homeita nopeasti ja tehokkaasti.

•

Tuotteet eivät sisällä hajusteita, väriaineita tai synteettisiä tehoaineita eivätkä ne
aiheuta ympäristövaaraa.

•

Tuote on kotimainen.

•

Suihke muodostaa käsiteltävään pintaan kalvon, joka hidastaa tartuntatautien
aiheuttajien muodostumista pinnalla tehokkaasti ja pitkävaikutteisesti.

•

Tuotteen teho perustuu kahden desinfektioaineen yhteisvaikutukseen, missä

(34,90 €, sisältää alv 24 %).
Yksittäispakattu suihke. Pakkauskoko 400ml.

alkoholilla saadaan nopea ensilinjan desinfektiovaikutus.
•

6 kpl / pakkaus, 1488 kpl / lava.

Air Cide -suihke on suunniteltu peruskäyttöön ja pehmeille pinnoille, kuten esimerkiksi hengityssuojaimille. Air Cide Clear -suihke soveltuu erityisesti kirkkaille
ja koville pinnoille.

Tilaa tuotteet nyt tai pyydä tarjous isompiin määriin!
www.huippustore.fi

•

Tuotteen käyttö on helppoa ja nopeaa.

Mikä on AirCide-suihke?
AirCide- ja AirCide Clear -suihke ovat
desinfioivia ja biopohjaisia suojia
viruksia, bakteereita ja homeita vastaan!
Suihke tuhoaa suodatinmateriaalissa olevia mikrobeja heti
suihkuttamisen jälkeen ja muodostaa kuivumisen jälkeen
kestävän suojan, joka estää tehokkaasti bakteerien ja homeiden kasvua ja inaktivoi viruksia. AirCide on täysin biopohjainen,
eikä se sisällä synteettisiä tehoaineita.
Alkoholilla saadaan ensilinjan nopea desinfektiovaikutus ja 100 % luonnonmukaiset ympäristöystävälliset ja turvalliset tehoaineet muodostavat pitkäkestoisen suojan. Tuotteen pH on neutraali,
eikä se sisällä hajusteita, väriaineita tai synteettisiä tehoaineita.

Tuotteen kaikki
ainesosat ovat biologisesti
hajoavia, eivätkä aiheuta
ympäristövaaraa!

Tuotteen teho
Tuotteen teho perustuu ainutlaatuiseen kahden desinfektioaineen synergistiseen
vaikutukseen, missä alkoholilla saadaan nopea ensilinjan desinfektiovaikutus.
Pitkäkestoisen suojan muodostavat 100 %:sti luonnonmukaiset, ympäristöystävälliset ja turvalliset tehoaineet. Pitkäkestoisen suojan muodostavat tehoaineet aktivoituvat välittömästi
kosteudesta, jolloin aerosolihiukkasten sisältämät taudinaiheuttajat saadaan eliminoitua
oikea-aikaisesti.

www.huippustore.fi

Miksi valita AirCide-suihke?

HYÖDYT

Tuhoaa viruksia, bakteereja ja homeita.
Muodostaa kalvon, joka hidastaa
tartuna-aineiden lisääntyistä pinnoilla.
Pidentää hengityssuojien ikää.

KÄYTTÖ

Helppokäyttöinen, nopea ja tehokas.

KÄYTTÖKOHTEET

Kasvosuojaimet ja hengityssuojaimet.
Rakennusten ilmanvaihto ja autojen raitisilma.
AirCide Clear -suihke koville pinnoille, esim.
annostelijat ja WC:n pinnat.

VALMISTUS

100 % suomalainen tuote,
joka on valmistettu täysin
biopohjaisista aineista.

TURVALLISUUS
JA EKOLOGISUUS

Ei sisällä synteettisiä kemikaaleja. Kaikkien
aineiden turvallisuus on testattu tieteellisillä
kokeilla ja ne on hyväksytty EU:n
kemikaaliviraston toimesta.

100 %
suomalainen
ja biologinen
tuote!

Ei sisällä
hajusteita,
väriaineita tai
synteettisiä
tehoaineita!

Hengityssuojien
käyttöikä pitenee
jopa kolminkertaiseksi!

AirCide-suihke yleiskäyttöön
ja pehmeille pinnoille
Aircide on suunniteltu kaikenlaisille ilmansuodattimille, kuten
hengitys- ja kasvosuojaimille, autojen ja talojen ilmansuodattimille sekä kaikille muille huokoisille pinnoille, joille halutaan

Käyttöohjeet

1
Suihkuta tuotetta noin 30 cm etäisyydeltä
niin, että koko käsiteltävä pinta kostuu.

antimikrobinen käsittely.
Tuotteen teho perustuu ainutlaatuiseen ja 100 % biologiseen
Aircide Technologyyn, joka tappaa viruksia ja bakteereja sekä

11

estää tehokkaasti mikrobien kasvua pitkäkestoisesti. Aircide
on testattu useilla erilaisilla suodatintyypeillä ISO sertifioi-

Anna tuotteen kuivua noin 5 minuutin ajan.

dussa Eurofins laboratoriossa, eikä se muuta suodattimien
virtaamaa eikä suodatuskykyä.
Yksittäispakattu suihke. Pakkauskoko 400ml.

28,15 € / kpl, alv 0%
(34,90 €, sisältää alv 24 %).
6 kpl / pakkaus, 1488 kpl / lava. Pyydä tarjous isompiin määriin tai jälleenmyyntiin!

Tuote ei sovellu pinnoille, jotka eivät kestä etanolia. Tuote ja sen höyry ovat helposti syttyviä.
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna ja suojaa se lämmöltä, kuumilta pinnoilta ja muilta sytytyslähteiltä. Ei saa päästää vesistöön.
Tuote voi aiheuttaa herkimmille allergisen ihoreaktion. Tuote ärsyttää silmiä. Jos ainetta
joutuu silmiin, huuhdo vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.

111
Desinfiointivaikutuksen tehostamiseksi suodatin
voidaan sulkea pieneen tiiviiseen tilaan, kuten
muovipussiin, 10 minuutin ajaksi.

1v
Kun suodatin on kuivunut, voit asettaa suodattimen
paikalleen. Suihke ei sovellu staattiseen varaukseen
perustuviin suojuksiin. Älä suihkuta suojukseen, kun
suojus on kasvoillasi!

www.huippustore.fi

AirCide Clear kirkkaille pinnoille
AirCide Clear sopii käytettäväksi alkoholia kestävien pintojen,

Käyttöohjeet

1

kuten lasin, muovin,kumin, metallin ja useimpien maalattujen
pintojen desinfiointiin.

Suihkuta ohuesti noin 30cm etäisyydeltä
niin, että koko käsiteltävä pinta kostuu.

Soveltuvia käyttökohteita ovat mm: kassapöydät ja kuljetushihnat, lasiset ja muoviset kassapisteiden roiskesuoja, visiirit,
ovet ja ovenkahvat, portaiden käsikaiteet, pöydät, ostoskorit ja
WC-tilat.
Aircide Clear on suunniteltu erityisesti kirkkaille pinnoille,
kuten visiireille, suojalaseille, roiskesuojille sekä muille koville
pinnoille. Se sisältää ainutlaatuisen Aircide Technologyn, joka
tappaa viruksia ja bakteereja sekä estää mikrobien kasvua.
Yksittäispakattu suihke. Pakkauskoko 400ml.

28,15 € / kpl, alv 0%
(34,90 €, sisältää alv 24 %).
6 kpl / pakkaus, 1488 kpl / lava. Pyydä tarjous isompiin määriin tai jälleenmyyntiin!

11
Hiero pintaa paperilla tai mikrokuituliinalla,
kunnes pinta on kuiva.
Tuote ei sovellu huokoisille materiaaleille eikä
käytettäväksi pysyvästi ihoa vasten oleville
tuotteille. Saattaa ärsyttää ihoa pitkäkestoisessa
kontaktissa.
Hengityssuojaimille, huokoisille pinnoille sekä
ihoa vasten käytettäville tuotteille sopii normaali
Aircide.

Tuote ei sovellu pinnoille, jotka eivät kestä etanolia. Tuote ja sen höyry ovat helposti syttyviä.
Säilytä pakkaus tiiviisti suljettuna ja suojaa se lämmöltä, kuumilta pinnoilta ja muilta sytytyslähteiltä. Ei saa päästää vesistöön.

Kokeile tuotetta ensin pienelle
alueelle, jos olet epävarma käsiteltävän
materiaalin soveltuvuudesta!

Tuote voi aiheuttaa herkimmille allergisen ihoreaktion. Tuote ärsyttää silmiä. Jos ainetta
joutuu silmiin, huuhdo vedellä usean minuutin ajan ja hakeudu lääkäriin.

www.huippustore.fi

Varmista paras mahdollinen
puhdistusteho!

Antibakteerinen
paperi on
tehokas, edullinen
ja terveydelle
vaaraton!

Paras tulos saadaan, kun yhdistetään AirCide Clearin ja taudinaiheuttajia tehokkaasti tuhoavan antibakteerisen paperin edut!
Käsittelemällä antibakteerista paperia sisältävät paperiannostelijat
AirCide Clear -suihkeella varmistetaan paras puhdistustulos. AirCide

Huippu Groupin
antibakteerista
paperia tuotetaan
ympäristöystävällisesti!

Clear muodostaa kuivuessaan kestävän suojan, joka estää tehokkaasti bakteerien ja homeiden kasvua ja inaktivoi viruksia. Yhdessä
antibakteerisen paperin kanssa suojaus on tehokkaimmillaan.
Antibakteerinen paperi sisältää nanohopeaa, jolla on erityisiä puhdistavia ominaisuuksia, jotka tehoavat laaja-alaisesti eri taudinaiheuttajiin.
Huippu Group tarjoaa useita erilaisia, tehokkaita ja edullisia antibakteerisia paperivaihtoehtoja nykypäivän tarpeisiin.

Pyydä tarjous isompiin määriin tai jälleenmyyntiin!
www.huippustore.fi

www.huippustore.fi

Huippu Group Oy Finland

Erja Hietala
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Initial / Special Cleaning Service - SCS

www.hg-hygienic.fi

KAM - Team Leader
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