Gyártási cél

Felhasználási javaslat, kezelési utasítás

Egy olyan antibakteriális vírus, baktérium,valamint gombaölő folyadék létrehozása, pi-

Vegyen kézbe egy Goviral kéz és felületfertőtlenítő folyadékot, távolítsa el a zárófedelet,

acra bocsátása, amely mindenki igényeihez egy és ugyanazon időben alkalmazkodik.

majd igény szerint pumpáljon a fertőtlenítendő területre, vagy kezére. Használat után

Megalkotásakor három vegyészmérnök szakmai tudásának igénybevételével a WHO

helyezze vissza a védőkupakot.

által kihirdetett feltételek szem előtt tartásával igyekeztünk létrehozni a lehető legtökéletesebb folyadékot. 2in1, mely nem csak a kéz fertőtlenítésére alkalmas, de otthona
fertőtlenítésére is egyaránt használható. Ugyanakkor 3in1, mivel elpusztítja a vírusok,
baktériumok, gombák 99 %-át. Mindezt vizsgálati jegyzőkönyvek támasztják alá. Megbízható gyártóként biztosítsuk a folyamatos, egyenletes minőséget, darabszámot.

Kézkímélő
hatású

Háztartásban is
alkalmazható

99,9%
védelem

Vírus, Baktérium és Gombaölő
(korona vírusokra tesztelt)

Felhasználási terület
Elsősorban mindennapos fertőtlenítésre kézen és felületeken egyaránt, valamint megelőzésre ajánlott. Javasolt háztartásokban, közintézményekben (iskolákban, óvodákban) élelmiszer és vendéglátásban, utazás és kirándulás során.

Leírás
Cégünk folyamatosan figyelemmel kíséri az aktuális piaci igényeket, konkurens termékeket, valamint az innováció bevezetésének lehetőségét. Célunk, a megbízható magyar
termék nemzetközi szektorokba történő kijuttatása, magyar termékek pozitív megítélésének elérése külföldi területeken is. Fő profilunk a háztartási, vegyi áru gyártása, és
forgalmazása folyamatos, megbízható minőségben. A 2020 elején kitört járvány helyzet miatt kialakult hiánycikkek világítanak rá arra, hogy vegyészmérnökeink segítégével fertőtlenítőszerek gyártásával bővítsük tevékenységi körünket, és részt vegyünk a
fertőzés megállításában. Magát a gyártási folyamatot Hidason végezzük partnerünkkel
együttműködve.

Kiszereléseink
65 ml - 350ml - 750 ml - 4liter. Alkalmazható területek: kéz és
bármilyen egyéb felületen, tárgyakon. Egyedisége abban rejlik,
hogy nem tartalmaz alkoholt, így nem szárítja ki a kezet.

Fogyasztása Szigorúan Tilos és Életveszélyes!!!

Csomagolás logisztika
65 ml
60 db / karton – 10 karton / sor – 10 sor / raklap
100 karton / raklap – 6000 db / raklap
br.súly / karton: 6000 gr – br.súly / raklap: 620 kg

350 ml
8 db / zs.fólia – 27 zs.fólia / sor – 7 sor / raklap
189 zs.fólia / raklap – 1512 db / raklap
br.súly / zs.fólia: 3200 gr – br.súly / raklap: 630 kg

750 ml
6 db / zs.fólia – 25 zs.fólia / sor – 5 sor / raklap
125 zs.fólia / raklap – 750 db / raklap
br.súly / zs.fólia: 4800 gr – br.súly / raklap: 620 kg

4l
3 db / kartondoboz – 12 karton / sor – 4 sor / raklap
48 karton / raklap – 144 db / raklap
br.súly / karton 13500 gr – br.súly / raklap: 648 kg

Gyártó
Pelso-Chem Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8691 Balatonboglár, Rózsapuszta Hrsz 0175/6.
+36 30 739 0720 | +36 30 739 0994
www.pelsochem.com | pelsochem@gmail.com

www.goviralhungary.com

KÉZ- ÉS FELÜLETFERTŐTLENÍTŐ FOLYADÉK

