


ERG CleanSkin 
Uniwersalny płyn do dezynfekcji 
rąk oraz powierzchni. 

Uniwersalny płyn wirusobójczy do dezynfekcji rąk i powierzchni. Posiada 
potwierdzone badaniami  działanie bójcze wobec bakterii,  drożdżaków oraz 
wirusów. Idealnie sprawdzi się jako podstawowy produkt utrzymania czystości 
i higieny zarówno w prywatnych domach, jak i obieaktach przemysłowych oraz 
użyteczności publicznej.

Bezzapachowy*Do dezynfekcji 
rąk

Wirusobójczy Do dezynfekcji 
powierzchni

Rodzaje i wielkości pojemników:
- kanister 20L
- butelka 5L
- butelka ze spryskiwaczem 1L
- butelka z dozownikiem 1L
- butelka ze spryskiwaczem 500ml
- butelka z dozownikiem 500ml
- butelka 500ml

Numer pozwolenia:
8032/20

*bez dodatku kompozycji zapachowych, zawiera zapach charakterystyczny dla etanolu
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Zastosowanie
Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk, 
Dezynfekcja powierzchni, materiałów, 
wyposażenia i mebli, które nie są stosowane 
w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani 
paszami, a także w obiektach prywatnych, 
publicznych i przemysłowych oraz w innych 
obiektach wykorzystywanych w działalności 
zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Skład chemiczny płynu: 
•   Alkohol etylowy: 72%
•   Alkohol izopropylowy: 7,5%

Skuteczność środka do dezynfekcji rąk i powierzchni
CZAS DZIAŁANIA 

Drożdże 60 sek.

3 min.

30 sek.

             Bakterie 60 sek.

Bakterie 1 min.

Wirusy 60 sek.

Grzyby 15 min.

Bakterie 5 min.

Bakterie 30s, 60s

                  EN 13727

EN 13624

EN 12791

EN 14476

EN 13697

EN 1276

EN 14348 w trakcie 

EN 1500

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Candida albicans

Escherichia coli 

Polio typu 1
Adeno typu 5
Noro

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

                       Chirurgiczna dezynfekcja rąk 

                       Higieniczna dezynfekcja rąk

Mycobacterium Avium
Mycobacterium Terrae

*dotyczy preparatu o zawartości substancji czynnej: etanol 720g/kg



Rodzaje i wielkości pojemników:
- kanister 20L
- butelka 5L
- butelka ze spryskiwaczem 1L
- butelka z dozownikiem 1L
- butelka ze spryskiwaczem 500ml
- butelka z dozownikiem 500ml
- butelka 250ml
- butelka 100ml
- butelka 98ml

Numer pozwolenia:
3711/TP/2021

ERG CleanSkin PRO 
Grejpfrutowy płyn do dezynfekcji rąk oraz 
powierzchni z dodatkiem gliceryny.

Alkoholowy preparat do dezynfekcji o delikatnej, świeżej kompozycji zapachowej, 
która utrzymuje się na skórze przez dłuższy czas. Zawarta w składzie gliceryna 
zapobiega nadmiernemu wysuszaniu skóry rąk, pielęgnuje ją, chroni i nawilża. Płyn 
doskonale sprawdza się w sytuacjach, gdy nie ma możliwości umycia rąk wodą 
i mydłem, np. w podróży, czy w trakcie zakupów.  Preparat można z powodzeniem 
wykorzystać jako podręczny środek odkażający często dotykane przedmioty, takie 
jak telefon, klamka czy kierownica samochodu. Preparat do częstego stosowania, 
dezynfekcji rąk.

Do dezynfekcji 
rąk

Wirusobójczy Do dezynfekcji 
powierzchni

Zapachowy
- grejpfrut

Zastosowanie
Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk, 
Dezynfekcja powierzchni, materiałów, 
wyposażenia i mebli, które nie są stosowane 
w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani 
paszami, a także w obiektach prywatnych, 
publicznych i przemysłowych oraz w innych 
obiektach wykorzystywanych w działalności 
zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Skład chemiczny płynu: 
•   Alkohol etylowy: 72%
•   Alkohol izopropylowy: 7,5%
•   Gliceryna: 3-7%
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Skuteczność środka do dezynfekcji rąk i powierzchni
CZAS DZIAŁANIA 

Drożdże 60 sek.

3 min.

30 sek.

             Bakterie 60 sek.

Bakterie 1 min.

Wirusy 60 sek.

Grzyby 15 min.

Bakterie 5 min.

Bakterie 30s, 60s

                  EN 13727

EN 13624

EN 12791

EN 14476

EN 13697

EN 1276

EN 14348 w trakcie 

EN 1500

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Candida albicans

Escherichia coli 

Polio typu 1
Adeno typu 5
Noro

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

                       Chirurgiczna dezynfekcja rąk 

                       Higieniczna dezynfekcja rąk

Mycobacterium Avium
Mycobacterium Terrae

*dotyczy preparatu o zawartości substancji czynnej: etanol 720g/kg



Rodzaje i wielkości pojemników:
- butelka 5L
- butelka ze spryskiwaczem 500ml
- butelka z dozownikiem 500ml
- butelka 98ml

Numer pozwolenia:
4033/TP/2021

ERG CleanSkin FUN
Antyalergiczny, glicerynowy płyn do 
dezynfekcji rąk o zapachu tutti frutti. 

Płyn o działaniu wirusobójczym przeznaczony do dezynfekcji rąk i powierzchni 
o przyjemnym owocowym zapachu, zachęcającym do systematycznego stosowania. 
Dodatek gliceryny nawilży i ochroni delikatną skórę dłoni. Wygodne w użyciu, 
wyposażone w dozownik opakowania o pojemności 98 i 500 ml ułatwią aplikację. 
Duży 5-litrowy kanister płynu doskonale sprawdzi się jako uzupełnienie mniejszych 
pojemników.

Nie zawiera 
alergenów

Do dezynfekcji 
rąk

Wirusobójczy Do dezynfekcji 
powierzchni

Zapachowy
- tutti frutti

TTUUTTTTI I 
FFRRUUTTTTII
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Zastosowanie
Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk, 
Dezynfekcja powierzchni, materiałów, 
wyposażenia i mebli, które nie są stosowane 
w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani 
paszami, a także w obiektach prywatnych, 
publicznych i przemysłowych oraz w innych 
obiektach wykorzystywanych w działalności 
zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Skład chemiczny płynu: 
•   Alkohol etylowy: 72%
•   Alkohol izopropylowy: 7,5%
•   Gliceryna: 3-7%

Skuteczność środka do dezynfekcji rąk i powierzchni
CZAS DZIAŁANIA 

Drożdże 60 sek.

3 min.

30 sek.

             Bakterie 60 sek.

Bakterie 1 min.

Wirusy 60 sek.

Grzyby 15 min.

Bakterie 5 min.

Bakterie 30s, 60s

                  EN 13727

EN 13624

EN 12791

EN 14476

EN 13697

EN 1276

EN 14348 w trakcie 

EN 1500

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae
Escherichia coli K12

Candida albicans

Escherichia coli 

Polio typu 1
Adeno typu 5
Noro

Candida albicans
Aspergillus brasiliensis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Enterococcus hirae

                       Chirurgiczna dezynfekcja rąk 

                       Higieniczna dezynfekcja rąk

Mycobacterium Avium
Mycobacterium Terrae

*dotyczy preparatu o zawartości substancji czynnej: etanol 720g/kg



ERG CleanSkin  
Specjalistyczny płyn do dezynfekcji 
powierzchni.

Płyn dedykowany do dezynfekcji powierzchni użytkowych. Dzięki zawartości 
72% alkoholu etylowego skutecznie niszczy bakterie, wirusy i grzyby. Oferowany 
w szerokiej gamie opakowań pozwala na stosowanie zarówno w przypadku dezynfekcji 
małych przedmiotów, jak i dużych powierzchni, np. obiektów przemysłowych.

Rodzaje i wielkości pojemników:
- kanister 20L
- butelka 5L
- butelka 1L
- butelka 500ml
- butelka ze spryskiwaczem 500ml
- butelka z dozownikiem 500ml

Zastosowanie

Skład chemiczny płynu: 
•   Alkohol etylowy: 72%
•   Alkohol benzylowy: ≤3%

Dezynfekcja powierzchni, materiałów,  
wyposażenia i mebli, które nie są stosowane 
w bezpośrednim kontakcie z żywnością ani 
paszami, a także w obiektach prywatnych, 
publicznych i przemysłowych oraz w innych 
obiektach wykorzystywanych w działalności 
zawodowej (np. obiekty ochrony zdrowia).

Numer pozwolenia:
3710/TP/2021

Wirusobójczy Do dezynfekcji 
powierzchni

Alkohol
etylowy
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Sposób użycia:

• W przypadku higienicznej dezynfekcji rąk nanieść 3 ml płynu na dłonie, wcierać dokładnie przez 30 sekund, 
odczekać do całkowitego wyschnięcia.

• W przypadku chirurgicznej dezynfekcji rąk wcierać 3 ml płynu przez 3 minuty i czynność powtórzyć. Preparat 
stosować na czyste dłonie.

• Nanieść na całą dezynfekowaną powierzchnię, odczekać 60 sekund - działanie wirusobójcze, 5 minut - działanie 
bakteriobójcze, 15 minut - działanie drożdżakobójcze, wytrzeć do sucha. Stosować na uprzednio umyte powierzchnie. 
Stosować na powierzchniach odpornych na działanie alkoholu.

Opakowanie:

Dodatkowe informacje:

Podmiot odpowiedzialny:
Boryszew S.A.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa

Kontakt:
tel. +48 46 863 02 01
ergcleanskin@boryszew.com

Szerokość
(cm)

100ml/98ml
z atomizerem 3,7

4,7

10

10,4

8,0

8,0

18,6

19,4

3,7

4,7

6,5

4,9

8,0

8,0

5,9

11,5

0,014

0,029

0,060

0,054

0,068

0,061

0,065

0,2293

0,101

0,256

0,4833

0,48

0,928

0,921

0,925

4,462

5600

3360

648

720

378

378

480

120

120

120

120

120

120

120

120

120

80

80

80

80

80

80

80

80

ok. 565

ok. 860

ok. 335

ok. 365

ok. 374

ok. 374

ok. 470

ok. 557

13,4

18,9

27,5

17,3

27,0

25,0

22,2

35,3

250 ml
z atomizerem

500 ml
z atomizerem

1 L
z atomizerem

1 L
z pompką

1 L

5 L

500 ml

Wysokość
(cm)

Długość
(cm)

Waga ne�o
(kg)

Waga 
bru�o
(cm)

Ilość sztuk w 
opakowaniu 
zbiorczym

Szerokość
opakowania 
zbiorczego

(cm)

Długość
opakowania 
zbiorczego

(cm)

Waga bru�o
opakowania 
zbiorczego

(kg)
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