Glöm inte redskapen för noggrann rengöring
Arbetshandskar / engångshandskar för att skydda händerna
Skyddsglasögon som skyddar mot ögonirritation
Munskydd som en förebyggande åtgärd mot lukt, ångor och
rengöringsvätskor
Svamp för att förenkla rengöringen vid mer envis smuts
Mikrofiberduk för att försiktigt torka av eller fördela
produkten

TUNAP produkter
mot coronaviruset

Rengör ordentligt med TUNAP - effektiv mot virus och bakterier

Gillar du detta?
Kontakta oss gärna …
... så hjälper vi dig rätt.

TUNAP Sverige AB
Telefon 08-35 60 40
info@tunap.se
www.tunap.se

TUNAP.se

TUNAP produkter mot virus.

Luftkonditionering och fordonsinteriör
Elmiminera virus och bakterier - med specialanpassade rengörings- och
desinfektionsprodukter för omfattande ren inomhushygien.
Därför funkar det:

994 Hygienisk rengöring av klimatanläggning
996 Hygienisk rengöring av Pollenfilterhus

Andas in ren luft i bilen: med hygienisk rengöring av
pollenfilterhus och förångaren - utan allergiframkallande
dofter och färgämnen.

Tensiderna i produkterna angriper viruset, för att
eliminera och förebygga reproduktion.

Hög alkoholhalt förstör viruset och
bakteriernas proteiner, vilket gör dem
ofarliga.

15 mm

14 mm

...fler fördelar med att använda TUNAP produkter:
909 Interiör Rengöring

Skonsam mot ytorna på
bilens insida

Innovativ inredningsrengöring för plast-, glas- och
textilytor. Snabbverkande och hög rengöringsprestanda
med skumnings-egenskaper.
Utan allergiframkallande dofter och färgämnen;
National Sanitation Foundation certifierad.

Snällt mot huden - utan
allergiframkallande dofter och färgämnen

Absorberar dålig lukt och
neutraliserar luften

Icke-brandfarlig, miljövänlig
flytande gas **

5180 Ytdesinfektion

Desinfektionsmedel för alla tvättbara föremål och ytor.
Den mycket effektiva formeln desinficerar ytor av glas,
plast och metall. Bevisad effektiv mot virus (corona)
SARS-CoV-2 efter 2 minuter.

Handdesinfektion på resan:

589 Air Sanitiser (Luftrenare)
5880 Hand- och Ytdesinfektion

2-i-1 Hand- och ytdesinfektion är effektiv mot virus
(corona) SARS-CoV-2 efter endast 30 sekunder.

Allergy

Fri ndly

Tar bort obehaglig lukt från fordonets insida (placeras vid fotutrymmet)
genom luktabsorberande formula. Den har en hygienisk effekt
(tack vare sitt höga etanolinnehåll) lämnar därför en behaglig, fräsch
mynta doft och är fri från parfymoljor.
Innehåller innovativ miljövänlig drivgas - Fri från R134a.

*Vi rekommenderar att relevanta säkerhetsdatablad och bruksanvisningar följs innan du använder produkterna.
**Om det appliceras på rätt sätt, finns det inga större risker.

