
KRAFT 
CLEAN



КRAFT CLEAN пропонує:

Дезінфекційний та антисептичний засіб у формі :

ГЕЛЮ                                                       

РІДИНИ



Асортимент

Дезінфекційний та антисептичний засіб Крафт Клін (KRAFT CLEAN), 

рідина,  50 мл

Кількість в ящику – 100 шт

Новинка!!!!!
Аромат -BUBBLE GUM ( жувальної гумки)



Асортимент
Дезінфекційний та антисептичний засіб

Крафт Клін (KRAFT CLEAN), 

РІДИНА, квадрат з дозатором, 1 л

Дезінфекційний та антисептичний засіб

Крафт Клін (KRAFT CLEAN),

ГЕЛЬ, квадрат з дозатором, 1 л

Кількість в ящику – 9 штук



Асортимент

Дезінфекційний та антисептичний засіб

Крафт Клін (KRAFT CLEAN), 

РІДИНА, 5 л

Дезінфекційний та антисептичний засіб

Крафт Клін (KRAFT CLEAN),

ГЕЛЬ,  5 л



Засіб призначений для використання:

• Гігієнічної обробки рук медичного персоналу в закладах охорони здоров’я; 
лікувально-профілактичних закладах різного профілю; 

• Дезінфекції рук хірургів, операційних медсестер;екстреної дезінфекції поверхонь
та некритичних медичних інструментів;

• Антисептичної обробки шкіри пацієнтів при малих хірургічних втручаннях; для 
обробки дрібних ушкоджень шкіри;  антисептичної обробки ліктьових згинів 
донорів та пацієнтів; 

• Дезінфекції рук персоналу на санітарному, залізничному, автомобільному 
транспорті та метрополітену; об'єктах комунально-побутового обслуговування; 

• Гігієнічної обробки рук персоналу аптек і аптечних закладів, громадського 
харчування та  торгівлі; дитячих дошкільних та навчальних закладів різних рівнів 
акредитації; пенітенціарних служб; 



Засіб призначений для використання :

• Спортивно-оздоровчих закладів,  санаторно-курортних закладах, у 
закладах соціального захисту; 

• У вогнищах інфекційних хвороб;

• Дезінфекції рук клієнтів перед манікюром і педикюром, у перукарнях; у 
побуті; швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь; гумових 
та поліпропіленових рукавичок у надзвичайних ситуаціях;  

• Для просочування серветок одноразового використання;

• Мікробіологічної, фармацевтичної, парфумерно-косметичної харчової 
та переробної промисловості, ресторанному господарстві; банківських 
установ; рук персоналу і спеціалістів об’єктів ветеринарно-санітарного 
нагляду, лабораторій різних підпорядкувань.



Властивість 

Засіб володіє бактерицидною та антимікробною активністю у відношенні 
до :

• Грампозитивних і грамнегативних бактерій (включаючи збудники 
госпітальних інфекцій, кишкових інфекцій), 

• Вірусів (поліомієліт, ентеровіруси, грип, парагрип, пташиний грип, 
SARS, ВІЛ-інфекції), вірусу імунодефіциту людини, кору, епідемічного 
паротиту, 

• Вірусних гепатитів А, В, С, D, норо-, аденовірусів, ротавірусних
гастроентеритів, ECHO, Коксакі, 

• Коронавірусу людини SARS-CoV-2, що викликає COVID-19 патогенних 
грибів роду Кандида, Трихофітон.



Дослідження

• Ефективність засобу підтверджена лабораторними випробовуваннями
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.Л.В. 
Громашевського НАМН України» (Висновок від 30.04.2020) 

• ДУ «Інститут громадського здоров’я ім.О.М. Марзєєва НАМН України» 
(Звіт від 25.05.2020).



Виробництво 
Виробником даного деззасобу є ФОП Крет В.В. 

Використання якісного етилового вітчизняного спирту та інших високоякісних європейських 
складників, дозволило виробляти продукт високої якості, який відповідає всім нормам 
українського законодавства , а також даний продукт проходить міжнародну сертифікацію 
підтвердження якості з метою виходу на міжнародні ринки.

Засіб включений в державний реєстр дезінфекційних засобів, та має наданий Державною 
службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Висновок
державної санітарно-епідеміологічної експертизи 17.04.2020р. №12.2-18-5/8507

“КРАФТ КЛІН (KRAFT CLEAN)” (Діюча речовина: спирт етиловий – 70%, перекис водню – 2,0%), 
виробляється  відповідно до ТУ У 20.2-3060916096-001:2020 «Засоби дезінфекційні» , 
затверджених Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи 17.04.2020р. №12.2-18-
2/8335

Тернопільська обл.,Зборівський район ,с. Млинівці  



Аксесуари

Кріплення настінне металеве, для 1л деззасобу

Кріплення  металеве для 
транспорту , для 1 л 
деззасобу



KRAFT CLEAN успішно 
використовуються у транспорті 

м.Львова



Переваги KRAFT CLEAN

Не сушить шкіру, завдяки якісній текстурі гліцерину

Немає скачувань на шкірі і відчуття немитості/грязноти рук

Відсутній неприємний запах

Приємна та якісна гелева текстура

Наявність в складі засобу перекисю водню , забезпечує високу 
бактерицидну активність 


