
Velox® Top AF
Puhdistus- ja desinfiointisuihke

Velox® Top AF on alkoholipohjainen koostumus, joka on suunniteltu pienten pintojen, kuten leikkaustuolien ja -pöytien, 
lääketieteellisten laitteiden ja hammashoitokoneiden käsikappaleiden nopeaan desinfiointiin ennen sterilointia.

• Tehoaa 30 sekunnissa bakteereihin, sieniin, 
tuberkuloosiin, vaipallisiin viruksiin sekä adeno-ja 
rotaviruksiin. 

• Suositellaan pienille lääketieteellisille laitteille, 
tuoleille, sängyille tai muille vaikeapääsyisille 
pinnoille sekä elintarvikkeiden kanssa 
kosketuksissa oleville pinnoille. Suositellaan myös 
hammashoitolaitteidne käsikappaleiden 
desinfiointiin ennen sterilointia sekä proteesien ja 
silikonijäljennösten desinfiointiin.

• Ei sisälläö aldehydiä eikä fenolia, ei värjää pintoja. 

• Soveltuu hyvin ABS - ja verhoilupinnoille

• Rekisteröity lääketieteelliseksi laitteeksi ja biosidiksi. 

• Taattu käytön tehokkuus ja turvallisuus. 

• Vähentää infektioriskiä tehokkaasti.

• Puhdas ja desinfioitu pinta nopeasti. 

• Voidaan käyttää monille herkille materiaaleille. 

• Raikastava vaikutus.

Taloudellinen käytössä.

Neutraali tuoksu Suihke Teho: 
Tbc, totavirus, 
adenovirus 

Greipin tuoku 

Tuotteen ominaisuudet: Hyödyt:

Perfect disinfection



30 sek.

30 sek.

Sienet (C. albicans)

Tuberkuloosi (M. terrae) EN 14348

EN 1276

EN 13624

Bakteerit (mukaanlukien MRSA)  

DVV/RKI

Rotavirus

60 sek.

30 sek.

EN 14476 30 sek.

30 sek.

Adenovirus EN 14476 60 sek.

Olosuhteet 
puhdas likainen

Vaipalliset virukset (HIV, HBV, HCV, Vaccina, Influenssa, Ebola, Vaccinia, 
BVDV, SARS-Cov-2) 

Teho EN14885

EN 13697

EN 13727

EN 1650

30 sek.

30 sek.

30 sek.

30 sek.

60 sek.

60 sek.

60 sek.

Velox® Top AF

1 l suihkepullo 
5 l kanisteri

Pakkauskoot: 

Käyttöohje:

Suihkuta ainetta 30 cm etäisyydeltä koko desinfioitavalle alueelle. Levitä neste kertakäyttöpyyhkeillä ja anna kuivua. Pinta ei vaadi 
vedellä huuhtelua, tuote kuivuu täysin eikä jätä tahroja. Älä käytä alkoholille herkillä pinnoilla (esim. akryylilasi). 
Vain ammattikäyttöön.  

Ainesosat: aktiiviset ainesosat 100 grammassa tuotetta: 
40 g propan-2-olia (CAS: 67-63-0), 20 g etanolia,
0,39 g amiinia, n-C10-16-alkyylitrimetyleenidio-, reaktiotuotteita kloorietikkahapon kanssa,
0,25 g didekyylidimetyyliammoniumkloridia

Käyttökohteet:
Alkoholipohjainen koostumus, joka on suunniteltu pienten lääketieteellisten laitteiden, tuolien, sänkyjen tai muiden vaikeapääsyisten 
pintojen sekä elintarvikkeiden anssa kosketuksissa olevien pintojen nopeaan desinfiointiin. Tuotetta voidaan käyttää esimeksiksi 
keittiöissä, vanhainkodeissa, kylpylöissä, kuntosaleilla, kuntokeskuksissa, kampaamoissa, hieronta- ja kauneussalongeissa, 
tatuointiliikkeissä, päiväkodeissa ja kouluissa*. Sitä suositellaan myös hammashoitolaitteiden käsikappaleiden desinfiointiin ennen 
sterilointia sekä proteesien ja silikonijäljennösten desinfiointiin. Tuote tehoaa bakteereja, hiivasieniä, mykobakteereja ja useita 
viruksia vastaan. Ei sisällä aldehydiä eikä fenolia, ei värjää desinfioituja pintoja

* Soveltuu pinnoille, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin.
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