
• Taattu teho ja turvallisuus

• Tehokas infektioriskin vähentäminen.

• Nopea puhdistus ja desinfiointi

• Sopii useille eri materiaaleille

Kampaamo- 
ja kosmetologi- 
välineet

Pintojen 
desinfiointi

Perfect disinfection

Neutraali 
tuoksu 

Teatonic- 
tuoksu 

Velox® Spray
Puhdistus- ja desinfiointisuihke pinnoille

Velox® Spray on alkoholipitoinen desinfiointisuihke pienten alueiden nopeaan desinfiointiin terveydenhuollossa, hoitokodeissa, 
parantoloissa, kuntokeskuksissa, kylpylöissä, kampaamoissa, hieronta- ja kauneussalongeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tuote 
soveltuu myös pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa.

 Tuotteen ominaisuudet :

• Lääketieteellisten laitteiden pienten pintojen 
desinfiointiin: sängyt ja hoitotuolit, lääketieteelliset 
ja kirurgiset laitteet, kuntoutuslaitteet.

• Suunniteltu kaikille ei-lääketieteellisille pinnoille, 
esim. gastronomiassa, kampaamossa ja 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleville 
pinnoille.

• Aktiivinen jo 15 sekunnin kuluttua. sieniä vastaan 
ja 30 sekunnissa. bakteereja, tuberkuloosia ja 
viruksia vastaan(mukaan lukien Rota, Noro).

• Ei jätä tahroja tai jäämiä pinnalle

 Hyödyt:



Velox  Spray®

30 sek.EN 14348

EN 16615

EN 13624

EN 14476

30 sek.

30 sek.

EN 14885

EN 13727

EN 16615

30 sek.

30 sek. 

30 sek. 

15 sek.

30 sek. 

15 sek.

60 sek.

30 sek.

BVDV

EN 14476

EN 14476

30 sek.

30 sek.

EN 14476 30 sek.

60 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

Pakkauskoot: 

500 ml suihkepullo, 
1 L suihkepullo, 
5 L kanisteri

Olosuhteet 
Puhdas likainen 

Teho

Käyttöohje:
Suihkuta pintaa noin 30 cm etäisyydeltä varmistaen, että se peittyy kokonaan. Anna vaikuttaa 30 sekuntia. Jos desinfioit 
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia pintoja, huuhtele ne vedellä. Muut pinnat eivät vaadi vedellä huuhtelua.

Ainesosat: aktiiviset aineet 100 g:ssa tuotetta: 
63.7 g etanoli 6.3 g propan-2-oli 

Käyttökohteet:
Alkoholipitoinen desinfiontisuihke pienten tilojen nopeaan desinfiointiin terveydenhuollossa, hoitokodeissa, parantoloissa, 
kuntokeskuksissa, kylpylöissä, kampaamoissa, hieronta- ja kauneussalongeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Tuote soveltuu myös 
pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa. Sitä voidaan käyttää pintojen, kuten pöytälevyjen, pöytien ja kahvojen 
desinfiointiin, kampaamo- ja kosmetiikkalaitteiden ja tarvikkeiden desinfiointiin. Tuotetta suositellaan myös ei-invasiivisten 
lääkinnällisten laitteiden, kuten hoitotuolien ja lääketieteellisten laitteiden desinfiointiin. Velox® Sprayta suositellaan myös hampaiden 
käsikappaleiden (ennen sterilointia), proteesialustojen ja silikonihammasjäljennösten desinfiointiin. 

Sienet (C.albicans)  

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae) 

Bakteerit (mukaanlukien MRSA)   

Rotavirus 

Vaipalliset virukset (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola, SARS-Cov-2) 

Norovirus 
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