
Bioesque על מנת לבצע חיטוי יעיל בבית: נקודות חשובות לריסוס 
 ידיות )דלתות, ארונות, מקררים(  שלטים  ריהוט  כלים סניטריים )מושבי אסלה, ידיות מקלחת, ברזים(  כפתורי מעליות  מפסקי תאורה

Bioesque על מנת לבצע חיטוי יעיל ברכב: נקודות חשובות לריסוס 
 הגה  ידיות  דלתות   ידית הילוכים   ידית בלם היד  משענות ידיים  כפתורי הרכב  ידיות האיתות והמגבים  מערכת המולטימדיה

IPM חברת איתן עמיחי הדברה
מודה לכם על בחירתכם בתכשיר החיטוי המהפכני

BIOESQUE
תרסיס החיטוי שברשותכם מורכב מחומר חיטוי בוטאני על בסיס תמצית THYMOX המצוי בצמח 
)המשרד   EPA-ע"י ה )נגיף הקורונה החדש(   SARS-CoV-2 נגיף  כנגד  לטיפול  הקורנית, אושר 

להגנת הסביבה האמריקאי( וה-CBC )המכון האמריקאי לכימיה(.

השימוש. בזמן  אישי  הגנה  בציוד  שימוש  מצריך  ואינו  רעילים  כימיקלים  מכיל  אינו   Bioesque
בטוח לחיטוי יומיומי ואינו דורש שטיפה לאחר היישום, אפילו על משטחים הבאים במגע עם מזון*.

התרסיס מוכן לשימוש ואין צורך למהול אותו במים. אינו קורוזיבי, מתאים לשימוש על גבי מכשור 
אלקטרוני, מעליות, רכבים, מוצרי טקסטיל, משטחים שונים ובעצם בכל נקודה בה קיים מגע תדיר 

עם אדם.

מאושר ע"י 
EPA-ה

ללא כימיקלים 
רעילים

מתכלה רכיב פעיל 
צמחי

אינו דליק

 ליישום על גבי משטחים שונים, ראשית יש לרסס כמות קטנה בפינה נסתרת על מנת לוודא התאמה למשטח אותו תרצו לחטא.
Bioesque בריסוס.  על מנת להשיג תוצאות מירביות יש לנקות את המשטח אותו תרצו לחטא לפני יישום 

 יש לרסס עד להרטבה את המשטח אותו תרצו לחטא. יש להשאיר את המשטח רטוב על מנת לקטול את הווירוסים השונים לפחות 4 דקות.
 ניתן לאפשר ייבוש ע"י האויר או לנגב לאחר 4 דקות.

 לא נדרשת שטיפה, גם לא ממשטחים הבאים במגע ישיר עם מזון*
Bioesque תחושו בריחו של צמח הקורנית. הריח כמובן אינו מזיק וניתן לאוורר את החלל המטופל.  לאחר ריסוס החומר 

Bioesque ישירות על גבי מזון או תרופות. * אין לרסס 

החיטוי אותו תבצעו איננו פעולה מונעת ומטרתו היא לקטול את הנגיפים על גבי המשטחים על מנת למנוע הדבקה ממגע לא ישיר עם חולים.  

https://bioesquesolutions.com/botanical-disinfectant-solution :דף המוצרwww.ipest.co.il1-800-877-777
EPA Reg. number: 87742-1-92595

הוראות שימוש לביצוע חיטוי: 


