UAB „Bio-Circle Balticum“ teikia pažangius ir tvarius
pramoninių paviršių valymo sprendimus namams
bei pramonės įmonėms. Pagrindinis mūsų veiklos
tikslas – biologiškai aktyvių, saugių aplinkai, gamtai
ir žmogui valymo priemonių, kūrimas. Vykdydami
veiklą, koncentruojamės į modernius, aplinkai
draugiškus ir vertę kuriančius valymo sprendimus.

VALYMAS IR DEZINFEKCIJA
KAS YRA VALYMAS?
Valymas – matomo purvo ir nematomos organinės medžiagos (pvz., pirštų atspaudų,
odos pleiskanų, t.t.) šalinimas. Valymas taip pat užkerta kelią nusėsti ir purve daugintis
bakterijoms.
Turi būti naudojami valikliai su paviršinio aktyvumo medžiagomis (riebalus šalinantys
valikliai), nes jie tinkamiausi organiniams nešvarumams šalinti.
KAS YRA DEZINFEKCIJA?
Dezinfekcija – patogenų sunaikinimas, siekiant išvengti žmogaus užsikrėtimo.
Dezinfekcinių priemonių sudėtyje yra įvairių aktyvių ingredientų ir priedų, kurie veikia
skirtingai. Vadovaujantis Reglamentu dėl biocidinių produktų, juos galima skirstyti į skirtingų
produktų tipus (pvz., 1 tipas, Asmens higiena; 2 tipas, Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra
skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui).
KAM PIRMA VALYTI, O TADA DEZINFEKUOTI?
Jeigu purvas trukdo, dezinfekantai nepasiekia bakterijų (pvz., virusų, grybelių,
bakterijų). Kad dezinfekantas būtų veiksmingas, visų pirma, paviršiai turi būti nuodugniai
nuvalomi.
Daugeliu atveju pakanka įprasto valymo, nes jo metu sunaikinama pakankamai
bakterijų.
KAS NUTIKS, JEI TIK DEZINFEKUOSIME?
Bakterijos (pvz., virusai, grybeliai, bakterijos) yra padengtos purvu, todėl dezinfekantai
jų negali pasiekti. Dezinfekanto veiksmingumas stipriai sumažėja dėl taršos.
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VALYMAS IR DEZINFEKCIJA
NEVALYTI
PAVIRŠIAI

VALYMAS:
 Vizuali švara.
 Iki 10–90 % mažiau
bakterijų.

DEZINFEKCIJA:
 Iki 99,999 % mažiau
bakterijų.

KĄ TAI REIŠKIA „BIO-CIRCLE“ PRODUKTŲ ATVEJU?
PAVIRŠIAI
VISŲ PIRMA, valykite su „VIRAL CLEANER“ 100, 200 arba 300: daugeliu atveju
pakanka nuvalyti su valikliu, turinčiu paviršinio aktyvumo medžiagų. Riebalus šalinantys
valikliai gali ištirpinti viruso apvalkalą (riebalo membraną) ir panaikinti koronavirusą SARSCoV-2, tada dezinfekuokite (jei reikia): tose vietose, pro kurias dažnai praeina pacientai,
arba kuriose ruošiamas maistas, reikia dezinfekuoti paviršius dėl sveikatos priežasčių.
Patvirtinti dezinfekantai nužudo iki 99,999 % bakterijų (pvz., virusų, grybelių, bakterijų).
Naudojimas: dezinfekuokite nuvalytą ir sausą paviršių 1–2 kartus per savaitę. Tepkite
šluoste arba purkškite didelį plotą. Stebėkite, per kiek laiko priemonė reaguoja. Skalaukite
vandeniu norėdami pašalinti bet kokius likučius.
RANKOS
Valymas muilu ir vandeniu: muile esančios paviršinio aktyvumo medžiagos užtikrina
higieninę švarą ir gali ištirpinti bei sunaikinti viruso apvalkalą (riebalo membraną), tad ir
koronavirusą.
Dezinfekcija su „ANTISEPT-D“: jei negalite nusiplauti rankų! Tarp rankų plovimosi, kelyje,
visur. Arba: jei reikia, užsitepkite ant švarių bei sausų rankų ir įtrinkite.

Biocidinius produktus naudokite saugiai!
Laikyti, sandėliuoti vaikams neprieinamoje vietoje!
Vyr. chemikas-technologas
(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)
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Lukas Žarnauskas
(Vardas ir pavardė)

