
Ефективний захист, очищення та дезінфекція 
для покращення робочого простору, захисту співробітніків та гостей закладу

ПЕРСОНАЛЬНА ГІГІЄНА

420103

Tork Premium спиртовий гель для 

дезінфекції рук 1л.

Швидко і ефективно очищає і дезінфікує шкіру рук без використання води. 

Гель відповідає європейському стандарту EN1500, що підтверджує видалення 99,9% бактерій.

Можна використовувати в медичних установах різного типу, а також на харчових виробництвах і тих зонах, де гігієну рук 

приділяється велика увага - стоматологічних кабінетах, лабораторіях і т.д.

560100

Tork диспенсер для ж / мила з ліктьовим приводом 

1 л., Білий

560108

Tork диспенсер для ж / мила з ліктьовим приводом 

1 л., Чорний

520101

Tork Premium мило-Піна для 

дезінфекції рук 1л.

Tork Alcohol Foam (Біоцид) для рук із вмістом 75% денатурованого спирту. 

Швидко і ефективно очищає і дезінфікує шкіру рук без використання води.

Ідеально підходить для дезінфекції рук, коли немає води, особливо в офісах і інших громадських місцях. 

Відповідає європейському стандарту EN1500.

561600

Tork сенсорний диспенсер для піни 1 л, біл.

561608

Tork сенсорний диспенсер для піни 1 л, черн.

561500 

Tork диспенсер для піни 1 л., Білий

561508

Tork диспенсер для піни 1 л., Чорний

 арт ДЕЗ 5

Дезінфекційний засіб для рук 

HANDS DEZ, 5 л

Дезінфікуючий засіб для обробки рук AWE AQUA HANDS DEZ. 

Для дезінфекції рук і шкірних покривів персоналу та інших об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієни.

Засіб може застосовуватися в багатьох сферах:  

- для дезінфекції рук в лікувально-профілактичних і оздоровчих установах, в лабораторіях, в дитячих дошкільних, навчальних 

закладах, установах соціального забезпечення, аптечної мережі та ін.;  

- для дезінфекції рук персоналу об'єктів комунальних служб, закладів ресторанного господарства, торгівлі продовольчими 

товарами, банківських установ, всіх видів транспорту;  

- для дезінфекції рук працівників, задіяних в технологічних процесах у фармацевтичній, біотехнологічній, косметичній, 

харчовій (молоко, м'ясо, рибопереробній, хлібопекарськійї, кондитерській, пиво-безалкогольній, консервній та ін.) і переробній 

промисловості, підприємств агропромислового комплексу та ветеринарного нагляду; 

- для дезінфекції рук персоналу об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієнічних норм і правил; 

- а також в зонах надзвичайних ситуацій; при догляді за хворими, новонародженими, старими, в побуті.

наливний диспенсер

100858315 

Diversey Soft Care Med H5 дез для 

рук

Дезінфікуючий засіб для рук у вигляді гелю, призначений для гігієнічної та хірургічної дезінфекції рук. 

Продукт рекомендований для використання в закладах охорони здоров'я, гастрономії та харчовій промисловості. 

Картридж розрахований на 3250 або 1300 доз залежно від налаштувань диспенсера. 

Розроблений відповідно до Європейської косметичної Директиви і є безпечним при дотриманні рекомендацій щодо 

застосування.

7514295

Диспенсер Soft Care Line, для рідкого мила 1л. 

біло-сірого кольору 

100854165

Diversey Soft Care Sensisept 

Високоефективне рідке мило з дезинфікуючим засобом на основі хлоргексидину, яке забезпечує тривалий ефект. 

Не містить ароматизаторів та барвників, підходить для працівників харчової промисловості. Має бактерициднк, фунгіцидну дії.

Картридж розрахований на 3250 або 1300 доз залежно від налаштувань диспенсера.

 Відповідає Європейським стандартам дезінфекції рук CEN EN1499

7514295

Диспенсер Soft Care Line, для рідкого мила 1л. 

біло-сірого кольору 

0709616 (0,5 л) 1503805 (1 л)

APESIN handaktiv

APESIN handaktiv готовий до використання і гарантує швидку гігієну і хірургічну дезінфекцію рук (згідно VAH). 

Володіє бактерицидною, віруцидною дією (ефективний проти всіх вірусів з оболонкою, DVV / RKI konz. 3 мл 15 с). 

Ефективний згідно EN 14476. Перевірений, оцінений і сертифікований у відповідності з керівними принципами DGHMVAH. 

Відповідає вимогам європейських стандартів EN 1040, EN 12054, EN 1500 і EN 12791.

готовий до використання


