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ÄÄRIMMÄISTÄ SUOJAA
VAATIVISSAKIN OLOSUHTEISSA. LUONNOLLISESTI.

WWW.ZEROV.FI

Tuhoaa tutkitut virukset ja bakteerit 
käsitellyltä pinnalta.

Muodostaa pinnoille pitkäkestoisen,
jopa viikon kestävän suojan.

Testattu virallisesti akkreditoiduissa virus- 
ja bakteerilaboratorioissa. 
 
Ystävällinen iholle, ei kuivata käsiä 
hoitavien öljyjen ansiosta. 

Pitkäkestoisen suojan antava pinta-
aktiiviaine on 100% luonnosta. 
Sen valmistuksessa hyödynnetään 
puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja. 

Iho- ja pintasuojan etanolipitoisuus on  
74 %.

Täydellisesti biohajoava tuote. 

Suomalainen innovaatio, jossa käytetään 
Suomen luonnon tuotteita. 

Ei tuota bakteeriresistanssia.



ZeroV-IHOSUOJA
Pitkäkestoisen suojan käsille antava, miellyttävän tuoksuinen  
desinfiointi- ja suojasuihke

ZeroV ihosuoja on pitkäkestoinen, tehokas ja 
nopea ihon desinfiointi ja suoja-aine. 

Tehoaine tuhoaa virukset ja bakteerit 
välittömästi. Pinta-aktiivisena aineena 
ovat havupuiden karboksyylihapot, jotka 
muodostavat iholle suojaavan pinnan, joka 
kestää pitkään käsittelyn jälkeen. 

Ihosuojassa käytetään luonnon raaka-aineita, 
eikä pinta-aktiiviaine sisällä haitallisia aineita. 

Ihoa hoitavien öljyjen ansiosta kädet eivät 
kuivu ja eteeriset öljyt takaavat miellyttävän 
tuoksun. Helppokäyttöinen suihkepullo.

NÄIN KÄYTÄT IHOSUOJAA

Ihosuojaa suihkautetaan kumpaankin käteen 
3-4 kertaa ja sen jälkeen käsiä hierotaan 
hellästi yhteen. Tehoaine tuhoaa välittömästi 
iholla olevat virukset ja bakteerit ja pinta-
aktiiviaine säilyy iholla pitkään.
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ZeroV-PINTASUOJA
Medical Device EN-testit läpäissyt pintojen desinfiointiin ja 
suojaamisen tarkoitettu suihke

ZeroV on ensimmäinen 
pitkävaikutteinen iho- ja 
pintasuoja maailmassa,

joka on läpäissyt 
seitsemän eri

EN-laboratoriotestiä. 

ZeroV iho- ja pintasuoja 
ovat helppo tapa 
suojata itsesi ja 

läheisesi koronalta 
ja muilta virus- ja 

bakteeritaudeilta. Nyt ja 
tulevaisuudessa.

ZeroV pintasuoja on pitkävaikutteinen 
keino suojata pintoja viruksilta ja baktee-
reilta. Akkreditoidussa viruslaboratorios-
sa tehdyn ISO-testin mukaan suojavaiku-
tus säilyy jopa viikon pintojen käsittelyn 
jälkeen. Teho on lähes identtinen viikon 
kuin 30min kulututtua.

ZeroV pintasuoja on läpäissyt peräti seit-
semän EN -testiä, huomattavasti enem-
män kuin mikään muu vastaava tuote 
maailmassa.

Pintasuoja on läpäissyt seuraavat tes-
tit :  EN13727, EN1276, EN13697, EN16615, 
EN13624, EN1650, EN13485. Lisäksi tuot-
teessa oleva etanoli on läpäissyt EN14476 
virustestin.

NÄIN KÄYTÄT PINTASUOJAA

Pintasuojaa suihkutetaan esimerkiksi pehmeälle 
kankaalle ja sen jälkeen sillä pyyhitään pinnat, 
joilta virukset ja bakteerit voivat levitä. 

Pintasuojaa voi suihkuttaa myös suoraan koville 
pinnoille. Pinnalle muodostuu suojakalvo, joka 
tuhoaa siihen kosketuksiin joutuvat virukset ja 
bakteerit.

Pintasuojaa suositellaan käytettäväksi kouluissa, 
päiväkodeissa, kuntosaleissa, julkisissa kulkuvä-
lineissä, ravintoloissa, hotelleissa sekä kodin ja 
työpaikkojen pinnoilla.

MITÄ VOIN SUOJATA PINTASUOJALLA?

Puhelimen näyttö, tietokoneen näppäimistö, 
ovenkahvat, valokatkaisijat, vesihanat, wc-tilat, 
auton ratti, ostoskärryt, kolikot ja setelit, kaikki 
mihin sormilla kosketaan päivittäin.

250 ml



TEHOKAS, NOPEA,
PITKÄVAIKUTTEINEN

ZeroV ihon ja pintojen desinfiointi- ja suoja-aineet

100 % luonnossa esiintyvistä 
raaka-aineista. 

100% Biohajoava

Vaikuttaa välittömästi ja säilyy 
käsitellyillä pinnoilla jopa viikon.

Tuote toimii erityisen laajasti 
mikrobeihin, tuhoten bakteereja 

ja deaktivoiden viruksia,
sieniä ja hiivoja.

Normaalin käsidesin etanolin vai-
kutus häviää alle 30 sekunnissa, 
ZeroV:n karboksyylihapot muo-

dostavat käsien pinnalle pitkäkes-
toisen suojan.

Ei tuota bakteeriresistanssia!

Tuotteen luonnolliset öljyt
auttavat ihon omaa

puolustusmekanismia.
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OTA YHTEYTTÄ:

Edustaja

ZeroV myynti

+358 44 733 2175

info@zerov.info

ZeroV on tutkitusti tehokas ja pitkäkestoinen suoja-aine. 
Pinta-aktiiviaineen valmituksessa hyödynnetään puunjalostus-
teollisuuden sivuvirtoja.

Arctic ZeroV 

Viestintä- ja markkinointijohtaja 

Jari Porttila
 +358 400 708 579 
jari.porttila@zerov.fi

ZeroV on täysin kotimainen tuote, jota valmis-
tetaan Suomessa. Sen raaka-aineena käytetään 
kotimaisen puunjalostuksen sivuvirroista synty-
viä karboksyylihappoja. Pinta-aktiiviaine on myös 
100 % kiertotalouden tuote ja biohajoava, eikä 
se sisällä elimistölle vaarallisia aineita. 
Suomalaiset tutkijat ovat kehittäneet pinta-aktii-
viainetta viisi vuotta ja se on tutkituista ylivoimai-
sesti markkinoiden tehokkain suoja-aine. 
Ihosuojan erikoisuus on se, että kun tavallinen 
käsidesi haihtuu pinnalta 30 sekunnin kuluessa, 
säilyy ZeroV suoja-aine käsissä vielä tunteja. 
Etkä myöskään levitä bakteereja ja viruksia kun 
kätesi ja pinnat on käsitelty ZeroV:llä. 
Pintasuoja säilyttää tehonsa virallisellisesti akkre-

ditoidun viruslaboratorion tutkimusten mukaan 
jopa viikon.  

ZeroV tuhoaa virukset ja bakteerit käsitellyltä 
pinnalta estämällä niiden jakautumisen. Fysi-
kaalisen reaktion ansiosta bakteerit eivät tule 
tuhoamistavalle resistiiviseksi, toisin kuin mo-
nessa kemiallisessa tuhoamisprosessissa käy.  
ZeroV estää myös tehokkaasti virusten ja bak-
teerien leviämisen käsittelyn jälkeen.
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