
*  Virallisten laboratoriotestien mukaan CLEANKILL-koostumus tuhoaa tehokkaasti koronaviruksia.

Viruksia tuhoava koostu-
mus*

+  Pitkäkestoinen suoja
+  Erittäin helppokäyttöinen
+  Lähes huomaamattoman  

 tuntuinen iholla

Helppokäyttöisin hygieniaratkaisu

HYGIENIAPUTKI



Koronapandemian myötä kaipaamme jatku-
vaa ja helppokäyttöistä suojaa virus- ja bak-
teeritartunnoilta. 

CLEANKILL hygieniaputki on helppokäyttöi-
sin ja nopein hygieniaratkaisu työhön, arkeen  
ja vapaa-aikaan. Jojoavaimenperään kiinni-
tettynä se on helposti ja nopeasti käytettä-
vissä- käyttäjäystävällistä ja aina helposti 
saatavilla.

CLEANKILL hygieniaputkea käytetään pyö -
rittämällä sitä joidenkin sekuntien ajan 
käsien välissä. Tällöin putkesta vapautuu 
mikrobeja tuhoavia mutta ihmiselle vaarat-
tomia aineita.

CLEANKILL kuluu hieman jokaisen käytön 
myötä ja sen johdosta se on vähemmän likaa  
keräävä kuin muut materiaalit. Tuotteen pit-
kä käyttöikä lisää käyttömukavuutta. 

Optimaalinen suoja viruksilta työhön, 
arkeen ja vapaa-ajalle

Ihanteellinen tuote esimerkiksi julkisissa tiloissa työskenteleville, toimis-
toihin, tuotantotiloihin, kauppoihin ja koulutusyksiköihin. Tuote soveltuu 
erinomaisesti käytettäväksi myös vapaa-ajalla: esimerkiksi kaupassa asio in-
nin, kuntosaliharjoittelun ja julkisen liikenteen käytön yhteydessä.
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Koskettaessa CLEANKILL-materiaalin pintaa  
ihon kosteus vapauttaa riittävän määrän vi-
ruksia tuhoavia aineita: vahvaa saippuaa ja 
metalli-ioneja. 

Saippuan vaikutus koronavirukseen perus-
tuu siihen, että viruksen rasvasta koostuva 
suojakuori liukenee saippuan vaikutuksesta. 

Koostumukseen lisätty metalli-ioni tuhoaa 
sekä viruksia että haitallisia bakteereja.
Saippua ja metalli-ionit saavat iholla pitkä-
aikaisen suojavaikutuksen ilman ihoärsy-
tystä ja epämielyttävää tunnetta. Tuotteen 
pitkäaikainen vaikutus perustuu siihen, että 
saippua ja metalli-ionit eivät haihdu iholta 
samaan tapaan kuin perinteiset käsidesit.

CLEANKILL-tuotteen 
toimintaperiaate

Näin helppoa on hygieniaputki-tuotteen käyttö!

CleanKill hygieniaputki voidaan kiinnittää helpos-
ti jojoavaimenperällä esim. vyöhön tai laukkuun. 
Äärimmäisen helppoa ja suoja aina saatavilla.

Pyöritä putkea käsien välissä. Se johtaa virusta 
tuhoavien ja haihtumattomien aineiden vapautu-
miseen iholle.

Muutaman sekunnin 
käyttöaika riittää 
vapauttamaan  suo  - 
jaavia aineita käsiin

Ihon kosteus 
ja ihokontakti 
saavat aikaan 
vaikuttavien 

aineiden vapau-
tumisen.

Tuotteesta iholle 
vapautuneet metalli-

ionit ja saippua 
antavat pitkäaikaisen 

suojan.

Vapautuva saip-
pua ja metalli-ionit 
tuhoavat viruksia.



CLEANKILL Grip 

Finninventin HYGIENIA-sarjan  
muut tuotteet:

www.finninvent.com
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