
Płyn do higienicznej dezynfekcji o dzia-
łaniu wirusobójczym wyprodukowany 
na bazie alkoholu etylowego (70%).

Zastosowanie 
Płyn jest przeznaczony do dezynfekcji 
o działaniu wirusobójczym. Produkt 
do użytku indywidualnego oraz pro-
fesjonalnego. Znajduje zastosowanie 
do higienicznej dezynfekcji rąk oraz 
przy czyszczeniu różnego rodzaju 
powierzchni użytkowych, nie mających 
kontaktu z żywnością.

WłaściWości użytkoWe
Środek jest wysokiej jakości produktem o bardzo dobrych 
właściwościach użytkowych takich jak:
• Skuteczne działanie wirusobójcze, wobec wszelkiego 

rodzaju powierzchni użytkowych wykorzystywanych 
w różnych gałęziach przemysłu

• Doskonała dezynfekcja rąk
• Właściwa dezynfekcja skutecznie zabezpiecza przed do-

datkowym namnażaniem się patogenów wirusa.

Własności BHP
i PrzeciWPożaroWe
Informacje na temat bezpiecznego używania produktu, 
potencjalnych zagrożeń, środków ostrożności oraz zasad 
udzielania pierwszej pomocy wraz z informacjami na temat 
wpływu na środowisko naturalne i usuwania wykorzy-
stanych produktów zawarte są w karcie charakterystyki 
(MSDS) produktu.

PrzecHoWyWanie i transPort
Płyn należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, 
chroniących je przed dostępem zanieczyszczeń mechanicz-
nych. Nie wystawiać na bezpośredni kontakt ze słońcem. 
Można go przewozić luzem oraz w opakowaniach jednost-
kowych środkami transportu samochodowego.

*Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.

Płyn Do DezynFekcJi 70% (5 L)



W obliczu panującej sytuacji, postawiliśmy na do-
starczenie na europejski rynek nowej jakości
stacji dezynfekcyjnych. Dokładamy wszelkich sta-
rań aby były one pragmatyczne, bezpieczne, ale 
też aby ich design odznaczał się niewymuszoną
elegancją i minimalizmem oraz pasował najbar-
dziej wymagającym odbiorcom i wnętrzom.

sPecyFikacJa ProDuktu:
• wolnostojący
• spryskiwacz dłoni działający na podczerwień
• przepustowość do 40 osób na minutę
• stabilna, ciężka konstrukcja ze stali
• malowanie proszkowe farbą antybakteryjną 

z certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny
• produkowane w Polsce
• łatwe uzupełnianie płynu
• zbiornik płynu o pojemności 5 litrów 

(do 1 tysiąca cyklów)
• zasilanie 220 V

Wymiary urząDzenia:
• Wysokość: 135 cm
• Szerokość: 25 cm
• Głębokość: 25 cm
• Regulowane nóżki podstawy
• Waga: 30 kg

BezDotykoWa stacJa Do DezynFekcJi rąk

*Zamieszczone zdjęcia są zdjęciami poglądowymi.



oFerta sPecJaLna

13 500 zł netto*
97,22 PLn (netto) + 8% Vat za 5L Płynu

cena zaWieraJąca 144 sztuki Płynu Do DezynFekcJi

oraz BezDotykoWą stacJĘ Do DezynFekcJi rąk

LuB 12 000 zł netto*
83,33 PLn (netto) + 8% Vat za 5L Płynu 

W PrzyPaDku zakuPu sameGo Płynu (Bez stacJi)

Płyn Do DezynFekcJi

oraz

BezDotykoWa stacJa
Do DezynFekcJi rąk

(użyczenie na 6 miesiĘcy)

*oferta ważna do wyczerpania zapasów.



zaPraszamy
Do kontaktu

rzeznik@mieso.com.pl

tel.: 32 / 419 16 90

tel. kom.: 509 230 711


