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Mr McKenic − Preparat dezynfekcyjny
Mr McKenic - Preparat Dezynfekcyjny jest zupe³n¹ nowoœci¹ na rynku. Opracowany zosta³ na zlecenie Swiato-
wej Organizacji Zdrowia (WHO). Zwalcza wszelkie bakterie, wirusy i grzyby, zapobiega infekcjom przenoszonym
drog¹ kropelkow¹, zapobiega infekcjom pokarmo-
wym, nie zawiera freonu i sprê¿onych gazów, jest
wzbogacony o naturalne kwiatowe ekstrakty za-
pachowe.  Preparat Dezynfekcyjny ma zastoso-
wanie we wszystkich budynkach: szpitalach, do-
mach, biurach, hotelach, szko³ach, przedszkolach,
domach opieki, zak³adach pracy, restauracjach,
klubach, œrodkach komunikacji - do dezynfekcji
powierzchni, przedmiotów i odswie¿ania powietrza.
Niezast¹piony do dezynfekcji systemów klimaty-
zacyjnych i wentylacyjnych, dezynfekcji klawiatur
i s³uchawek telefonicznych oraz odp³ywów i kra-
tek œciekowych. Mo¿na go stosowaæ jako dodatek
do prania.  Swoje unikatowe dzia³anie wykazuje
ju¿ w 3 minuty od spryskania, zdezynfekuje wszyst-
kie powierzchnie pozostawiaj¹c delikatny zapach
kwiatów. Usunie uci¹¿liwe zarazki, a w miejscach
takich jak toaleta, materace, wyk³adziny, ubrania, zneutralizuje stêchliznê i brzydki zapach. Œrodek jest tak
bezpieczny, ¿e mo¿esz zdezynfekowaæ nim nawet d³onie. Nie zawiera ¿adnych substancji toksycznych niebez-
piecznych dla ludzi i zwierz¹t. Jest
wydajny i prosty w u¿yciu.Posiada ISO 14001 i Atest PZH.

Mr McKenic - Preparat Dezynfekcyjny jest skuteczny przeciwko m.in.: Wirusom HIV, GruŸlicy, Odrze, Ptasiej
grypie, Chorobie Legionistów, Pa³eczce okrê¿nicy, Pa³eczce ropy b³êkitnej, Salmonelli, Pa³eczce Enterobacter
Aerogenes, Gronkowcowi z³ocistemu, Alergicznemu niezytowi nosa, toksynom bakteryjnym, nieprzyjemnym za-
pachom, plesniom, roztoczom oraz innym mikroorganizmom na powierzchniach i w powietrzu - likwiduje 99,999%
wszystkich zarazków.

W£AŒCIWOŒCI:

Sk³adniki aktywne: sk³adniki Amonowe 10%, Etanol 5%, woda dejonizowana
PH: neutralne
Substancje toksyczne:brak

Mr McKenic Pastylki Higroskopijne – pochłaniające wilgoć

Poch³aniaj¹ stoj¹c¹ wodê, nietoksyczne, u¿ycie
nie wymaga wy³¹czania urz¹dzenia.

Zapobiegaj¹ rozwojowi korozji, kamienia,osadów,
glonów w systemach i ci¹gach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powoduj¹cych zapychanie i roz-
wój Choroby Legionistów

Mr McKenic Air−conditioner Cle−
aner − Pianka do czyszczenia kli−
matyzatorów

Redukuje zu¿ycie energii elektrycznej, nie wyma-
ga sp³ukiwania, do samodzielnego stosowania,
antybakteryjny, zawiera sk³adniki zapobiej¹ce za-
marzaniu, nie zawiera cz¹steczek œciernych.


