
VIRAL CLEANER
Dvigubo poveikio valikliai

su paviršiaus aktyviosiomis medžiagomis

COVID-19 
Produktų linija



K A I P  A P S I S A U G O T I  S A V E           

I R  D A R B O  A P L I N K Ą  N U O

COVID-19 
(Koronaviruso)



Lipidinė membrana                       

(riebalinis sluoksnis)

RNR ir baltymai

Virusų paviršiaus 

baltymai

KAIP VIRAL 
CLEANER VALIKLIAI 
VEIKIA VIRUSUS?

• Išorinis virusų sluoksnis                     

yra sudarytas iš lipidinės            

membranos (riebalinis sluoksnis). 

• Membrana sudaryta iš įterptųjų glikoproteinų, kuriuos virusai 

naudoja surišant save su tikslinėmis ląstelėmis replikacijai. 

• Be dezinfekavimo priemonėse esančio alkoholio, Viral Cleaner                    

valymo priemonės taip pat gali ištirpinti lipidų sluoksnį – rezultate                         

virusas taps neaktyvus.

• Siūlome alternatyvą dezinfekavimo priemonėms, kurių medicinos srityje reikia labiau.                                                                            



G A L I M E  P A S I Ū L Y T I

VIRAL CLEANER
Atsižvelgiant į besikeičiančią naujojo koronaviruso (COVID-19) 

epidemiologinę situaciją bei tarptautinių organizacijų 

rekomendacijas. Norėdami apsaugoti save ir darbo aplinką, 

rekomenduojame ypatingą ir padidintą dėmesį skirti higienai 

darbe, namuose, viešose vietose ir viešajame transporte.



VIRAL CLEANER

IŠSPRENDŽIA 3 PROBLEMAS:

Turi riebalų šalinimo poveikį, todėl 

tiesiogiai veikia virusų membranų                  

lipidus ir juos ištirpina.

Efektyviai valo ir nuriebalina 

užterštus paviršius.

Puikiai tinka įvairiose pramonės šakose, 

siekiant palaikyti aukštą higienos lygį ir 

švarius paviršius įvairiose vietose.



Įvairių paviršių 
valymui

Žemės
ūkyje

Transporto servise ir  
infrastruktūroje

Gamyboje 
ir amatuose

Metalo
pramonėje

Biuruose
ir namuose

Vairuotojų 
kabinoms

Viešame 
transporte

VIRAL CLEANER PRODUKTAI NAUDOJAMI:



VIRAL CLEANER PRODUKTŲ LINIJА

Greitai džiūstantis, dvigubo poveikio

Labai plataus naudojimo spektro: 

• Stalams, telefonams, durų 

rankenoms, kilimams, apmušalams, 

visiems virtuvės paviršiams.

• Transporto rankenoms, laikikliams, 

taip pat keltuvams, pramoniniams 

sunkvežimiams, mašinoms.

• Apdorotiems medienos paviršiams, 

lakuotiems paviršiams ir kt.

Galima talpa: 

1, 10, 20 l ir daugiau
Galima talpa: 

1, 10, 20 l ir daugiau

Šarminis, vandens pagrindo

Šarmui atspariems paviršiams:

• Nepažeidžiant valo stalų, kėdžių, 

apdirbtos medienos paviršius, 

virtuvės spinteles, drabužių spintas. 

• Vairuotojų kabinas. 

• Gamybinių ir sandėliavimo patalpų 

grindis ir sienas.

• Šalina riebalus, alyvas, dervas, 

vaškus, nikotiną, baltymus ir kitas 

riebalinės kilmės apnašas. 

VIRAL-CLEANER 200 VIRAL-CLEANER 300

Naudoti koncentruotą valiklį, arba skiesti 

vandeniu priklausomai nuo užterštumo 

intensyvumo, iki 1:100.

Paruoštas naudoti (Ready to use).



KĄ RENKAMĖS: PASEKMES AR GALIMYBES?

UAB „Bio Circle Balticum“
Vilniaus g. 36, LT-14200 Putiniškių km., Sudervės sen., Vilniaus r. sav. +370 698 85550 info@bio-circle.lt
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