
Дезинфекция на повърхности 

ПОВЪРХНОСТИ - 8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логистични данни 

500 ml  1 L 5 L 

 

 
Velox® SprAy 

Спрей за почистване и дезинфекция на 

повърхности 

Бр./Кутия  

Бр. кутии/ палет 

Бр./европалет 

 

12 12 1 

60 32 96 

720 384 96 

2274 

 

Приложение: Готов разтвор на алкохолна основа, предназначен за бърза дезинфекция на малки площи в 
медицински зони, старчески домове, санаториуми, фитнес зали и СПА центрове, фризьорски, масажни и 
козметични салони, детски градини и училища. Продуктът е подходящ за повърхности, които имат, както и 

за такива, които нямат контакт с храна. Може да се използва за дезинфекция на повърхности като плотове, 
маси, дръжки, за фризьорско и козметично оборудване и аксесоари. Препоръчва се и за дезинфекция на 
неинвазивни медицински изделия, като столове за лечение и медицинско оборудване. Velox® Spray има 
бактерицидно, дрождецидно (вкл. туберколоцидно) действие, ограничено вирусоцидно действие (срещу 

Rota virus, Noro virus) и срещу вируси с обвивка (включително Vaccinia, BVDV, HIV, Хепатит В вирус, 
Хепатит С вирус). 

 

Указания за употреба: Напръскайте повърхността от разстоянието около 30 см, като се уверите, че тя е 
напълно покрита. Оставете за 30 секунди. В случай на дезинфекция на повърхности, които имат контакт с 
храна, изплакнете ги с питейна вода. Останалите повърхности не изискват изплакване с вода. Не 
използвайте върху повърхности, чувствителни към алкохол (например акрилно стъкло, пластмаса, екрани и 

дисплеи на уреди и др.). Продуктът е предназначен само за професионална употреба. 

 
 

Неинвазивни 
медицински 
изделия 

Фризьорски и 
козметични 
инструменти 

Неутрален 

аромат 

Аромат на 
тоник от чай 

 

Ефективност 
 

EN 14885 
Условия 

чисти мръсни 

  

Бактерии (включително MRSA) 
EN 13727 30 сек. 30 сек. 

EN 16615 30 сек. 30 сек. 

Гъбички (C. albicans) 
EN 13624 15 сек. 15 сек. 

EN 16615 30 сек. 30 сек. 

Mycobacteria tuberculosis (M. terrae) EN 14348 30 сек. 30 сек. 

Вируси с обвивка (Vaccinia virus, HIV, Хепатит В вирус, Хепатит С вирус, Herpes 

simplex, Еbola) 
EN 14476 30 сек. 60 сек. 

BVDV EN 14476 30 сек. 30 сек. 

Rota virus EN 14476 30 сек. 60 сек. 

Noro virus EN 14476 30 сек. 30 сек. 

 

Активни съставки: етанол, пропан-2-ол 

Разфасовки: Спрей бутилка от 500 ml, Спрей бутилка от 1 L, туба от 5 L 


