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Przedstawiamy linię VIRAL CLEANER – naszą najnowszą broń w walce z wirusami! 

 

Preparaty z linii VIRAL CLEANER gwarantują higieniczną czystość powierzchni. Niszczą one osłonki 

lipidowe wirusów osłonkowych, dzięki czemu wirusy są dezaktywowane. Jednocześnie powierzchnie 

zyskują higieniczną czystość, co umożliwia bezpieczną, codzienną pracę. 

 

Zalecenia w zakresie zapobiegania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2  

Wirus SARS-CoV-2, znany potocznie jako koronawirus, przenosi się drogą kropelkową. Wystarczy jedno 

kichnięcie osoby zarażonej, aby wirus znalazł się tam, gdzie nie powinien. Wirus przenosi się na dłoniach, 

na przedmiotach. Według najnowszych badań na powierzchniach ze stali nierdzewnej i plastiku może 

przetrwać nawet do 72 godzin! 

Dlatego w dobie pandemii słowo „czystość” nabiera zupełnie nowego znaczenia. Dokładne i częste mycie 

rąk oraz czyszczenie wszelkich powierzchni, z którymi styczność ma wiele osób, stanowią podstawowe 

filary skutecznej walki z koronawirusem. 

Zgodnie z zaleceniami większości instytucji naukowych i rządowych w Polsce i na świecie, do mycia rąk 

najlepsze jest mydło i woda. Jedynie w przypadku braku dostępu do bieżącej wody zaleca się stosowanie 

płynów dezynfekujących na bazie alkoholu. W przypadku czyszczenia powierzchni, rekomenduje się 

stosowanie skutecznych środków odtłuszczających. Wyłącznie w warunkach szpitalnych konieczne jest 

stosowanie preparatów dezynfekujących. Pozostawmy więc dezynfekcję szpitalom, a my – czyśćmy! 

 

Jak środki odtłuszczające działają na wirusy? Poznajmy budowę wirusa! 

 Wirus osłonkowy, taki jak koronawirus, składa 

się z osłonki lipidowej, na której osadzone są 

białka – glikoproteiny. Osłonka chroni znajdujący 

się wewnątrz delikatny łańcuch RNA wirusa, 

konieczny do replikacji. 

Środki rozpuszczające tłuszcz niszczą osłonki 

lipidowe, dezaktywując wirusy. Jednocześnie 

dokładnie czyszczą powierzchnię, zapobiegając 

przywieraniu nowych wirusów. Higienicznie 

czyste powierzchnie to podstawa dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. 
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Jak działają preparaty VIRAL CLEANER? Podwójnie! 

1. Poprzez działanie odtłuszczające związków powierzchniowo-czynnych, niszczą osłonkę lipidową 
wirusów, dezaktywując je. 

2. Niezawodnie czyszczą powierzchnie, pozbawiając mikroorganizmy możliwości przywarcia. 
Powierzchnie stają się higienicznie czyste. 

 
Gdzie je stosować? Na wszystkich powierzchniach, z którymi styczność ma wiele osób! 
 
 Biuro: biurka, klawiatury, myszy, podkładki, telefony, smartfony, klamki, włączniki 
 Stołówka / kuchnia: wszystkie powierzchnie kuchenne, urządzenia kuchenne 
 Transport: klamki, uchwyty, wsporniki, kierownice, inne elementy kabiny kierowcy 
 Przemysł: wózki widłowe, wózki przemysłowe, maszyny, narzędzia, stoły robocze, włączniki 

 
Wybierz swój preparat! 
 
✓ VIRAL CLEANER 100 – uniwersalny preparat czyszczący, który niszczy osłonkę lipidową 

wirusów, a także usuwa lekkie zabrudzenia różnego typu z niemal wszystkich powierzchni; 

całkowicie bezpieczny – niepalny, pozbawiony lotnych związków organicznych (LZO)  

i niewymagający specjalnego oznakowania zgodnie z CLP (brak piktogramów) 

✓ VIRAL CLEANER 200 – szybkoschnący środek z dodatkiem alkoholu; niszczy osłonkę lipidową 

wirusów oraz usuwa zabrudzenia takie jak pozostałości smarów i olejów; niepalny  

i niewymagający specjalnego oznakowania zgodnie z CLP (brak piktogramów) 

✓ VIRAL CLEANER 300 – alkaliczny preparat, który niszczy osłonkę lipidową wirusów, 

jednocześnie usuwając cięższe zabrudzenia z powierzchni zasadoodpornych 

 


