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GoGoNano viirusevastane ja 
antibakteriaalne ökopihusti on osutunud 
tõhusaks erinevate kahjulike viiruste ja 
bakterite vastu. Covid-19 võib mitme päeva 
jooksul erinevatel pindadel ellu jääda. 
Seetõttu on desinfitseerimine ja puhastamine 
ülimalt oluline.

Toode on spetsiaalselt loodud selle ülesande 
täitmiseks. GoGoNano viirusevastane 
ökoloogiline puhastusvahend koosneb 
piimhappest, mis on looduslik biotsiidne 
toimeaine, koos pindaktiivsete ainete seguga, 
mis hõlbustab sügavat puhastamist, et 
parandada selle tõhusust mustuse, bakterite 
ja viiruste eemaldamisel.

Corona väljakutse

Hiljutisi sündmusi silmas pidades on 
GoGoNano kohandanud oma põhitegevusi 
rohelise keemia ja tehnoloogia pakkujana, et 
pakkuda tuge kollektiivse Corona väljakutse 
ajal. Keskendume endiselt põhiväärtustele, 
mis mõjutavad positiivselt inimesi ja 
keskkonda.

Meie missioon on pakkuda tooteid ja 
tehnoloogiat toksiliste desinfitseerivate 
kemikaalide vähendamiseks ja/või 
asendamiseks ning toetada inimesi 
nakkushaiguste vähendamisel. Inimeste 
päästmise ja meie planeedi sõbralikuks 
rajamise eesmärgiga.

Seda on viiruste osas testitud vastavalt

EN 14776 normistandardid on efektiivsed 99,9% + tõhususega

EN 14776 Katse 5-minutise kontaktiajaga (log 5 läbimise nõue)

H. simp-lex 1         HIV   B-viirushepatiit   Noroviirus   Rinoviirus

3% piimhape, 1,5% SLS, pH 3 > Log4 > Log4 > Log3 > Log4 > Log4

3% piimhape, 1% SLS, pH 5 > Log4 > Log4 > Log3 > Log4 > Log4
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Piimhappel põhinev keskkonnasõbralik desinfitseerimisvahend

Enamik praegu kasutatavatest desinfitseerimisvahenditest töötavad ainult bakterite vastu ja avaldavad 
keskkonnale kahjulikku mõju. Need on teadaolevalt mürgised ja eraldavad õhku meie kopsudele 
kahjulikke gaase. Näited: kvaatriumammooniumiühendid (qac’s), pleegitused ja kloriidid ... Tuntud ja 
laialdaselt kasutatavad kaubamärgid on javel ja dettol. Need on odavad, kuid sageli ohtlikud ega ole alati 
tõhusad viiruste vastu. GoGoNano viirusevastase puhastusvahendi kasutamine ühendab endas mõlema 
maailma parimad omadused, kasutades piimhappel põhinevat keskkonnasõbralikku ja ohutut toodet 
ning säilitades parima jõudluse. Piimhape on kääritamisel tekkiv kõrvalsaadus ja taastuv ressurss.

Oht

Mürgisus inimestele

Mürgisus keskkonnale

Biolagunevus

Nahka ärritavus

Tundlikkus

Kantserogeensus

Minimaalne inhibeeriv 
kontsentratsioon

Piimhape

Ei ole mürgine

Ei ole mürgine

Kergesti biolagunev
(>60% 20 päeva)

Nahka ärritav

Ei ole tundlik

Mittekantserogeenne

> 0.6% w/w

QAC

Väga mürgine

Väga mürgine

Ei ole kergesti 
biolagunev

Nahka ärritav

Ei ole tundlik

Andmed puuduvad

> 0.1 – 0.2 % w/w

PHMB

Väga mürgine

Väga mürgine

Ei ole kergesti 
biolagunev

Nahka ärritav

Tundlik

Arvatavasti 
kantserogeenne

> 0.1 – 0.2 % w/w
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Kiire toimega viirusevastased omadused 

Enamikul saadaolevatel toodetel kulub viirustega 
töötamiseks 5–10 minutit, jättes võimaluse, et 
kõike ei eemaldata. Lisaks on efektiivseks tööks 
vaja suurt kogust toodet, mis piirab selle 
kasutamist ja suurendab mürgiseid kõrvaltoimeid. 
Meie viirusevastast ökoloogilist puhastusvahendit 
on testitud ja tõestatud, et see töötab kohe. See 
eemaldab kõik viirused ühe minuti jooksul pärast 
kasutamist. Usume, et haiguste ennetamiseks 
koos meie keskkonna ja inimeste tervise 
ohutusega on vaja investeerida tõhusamasse ja 
ökoloogilisemasse lahendusesse.

Meie puhastusvahendi omadused

 Valmistatud taastuvatest loodusvaradest

 Biolagunev

 Toimib kohe pärast kasutamist

 Eemaldab bakterid ja viirused

 Ei jäta mürgiseid jälgi

 Desinfitseerib erinevaid pindu nagu 
plastik, roostevaba teras, paber, papp, 
klaas, metall, tekstiil, ...



ANTI-VIRAL
Universal cleaner

Meie toode on väga efektiivne kasutamiseks

kodus

ühistranspordis

haiglas

Meie toodet saab kasutada multifunktsionaalse 

puhastusvahendina mis tahes eesmärgil, mida peate 

vajalikuks. Ettevaatusabinõude abil saate aidata päästa

elusid.

Miks peaksime desinfitseerima ja puhastama 

kohti või piirkondi, kus inimesed söövad,

viibivad või käivad sageli?

Kuna viirus võib püsida mitu tundi ja nakatada teisi, 

kes puutuvad kokku saastunud piirkondadega.
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lennujaamades

restoranides/köökides

pihustatuna rõivaste jaoks


