
MOL HYGI 
FERTŐTLENÍTŐSZEREK
Megelőzéssel a biztonságos környezetért

MOL HYGI TERMÉKEINK

A megfelelő fertőtlenítés alapvető a fertőzések, 
járványok terjedésének csökkentésére és a 
megfelelő higiénés környezet fenntartásához.

A MOL Hygi fertőtlenítőszer család megbízható, garantált megoldást kínál 
professzionális és lakossági felhasználáshoz egyaránt. Nemzetközileg akkre-
ditált laboratóriumunk és az ISO 9001:2015 szabványi követelményeknek 
megfelelő, korszerű gyártórendszerünk a biztosíték az egyenletesen magas, 
megbízható minőségre.

A képek csak illusztrációk. 
A csomagolási egységek változtatásának jogát fenntartjuk.



KÉZFERTŐTLENÍTÉS
A MOL Hygi kézfertőtlenítők kiválóan alkalmasak higiénés kézfertőtlenítésre hígítás és 
öblítés nélkül. Hatásosak baktériumok, gombák, adenovírus, norovírus és burkos vírusok 
(pl. koronavírus) ellen. Közvetlenül a bőrre juttatható, gyakori használat esetén sem 
szárítja ki a bőrt. Illat-és színezésmentes.

Otthoni körülmények között, iskolákban és intézményekben is javasolt az alkalmazása.

MOL Hygi Fluid
Folyékony

• Kiváló fertőtlenítő hatás
• Gyors hatás
• Használatra kész
• Nem igényel öblítést
• Bőrkímélő hatású – klórmentes, 

hozzáadott glicerinnel
• Illat- és színezékmentes.

Baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adenovírus, norovírus, burkos vírusok 
pl. koronavírus ellen is hatásos)

• 30 sec: baktérium- és gombaölő hatás
• 1 perc: vírus inaktiváló hatás

Kórházak, egészségügyi intézmények, 
iskolák, hotelek, kereskedelmi- és 
ipari létesítmények, irodák, otthonok

3/82705280-/3J/I2F020/JIF

200 ml, 500 ml spray, 2 l, 4 l
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MOL Hygi Gel
Géles

• Kiváló fertőtlenítő hatás
• Gyors hatás
• Használatra kész
• Nem igényel öblítést
• Bőrkímélő hatású -klórmentes, 

hozzáadott glicerinnel
• Illat- és színezékmentes.

Baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adenovírus, norovírus, burkos vírusok 
pl. koronavírus ellen is hatásos)

• 30 sec: baktérium- és gombaölő hatás
• 1 perc: vírus inaktiváló hatás

Kórházak, egészségügyi intézmények, 
iskolák, hotelek, kereskedelmi- és 
ipari létesítmények, irodák, otthonok

38767-3/2020/JIF

200 ml, 500 ml pumpás, 1 l, 4 l

FELÜLETFERTŐTLENÍTÉS
Aldehid- és klórmentes felületfertőtlenítő folyadékaink baktericid, fungicid és szelektív 
virucid hatásúak, így hatásosak baktériumok, gombák, adenovírus, norovírus és burkos 
vírusok (pl. koronavírus) ellen.

Használatuk javasolt kórházakban, orvosi rendelőkben, közintézményekben, ipari és 
irodai környezetben, valamint a háztartásokban is.

Kis felületek fertőtlenítéséreFELÜLET MÉRETE

MOL Hygi Flow Rapid

Hígítás nélkül

• Kiváló fertőtlenítő hatás
• Gyors hatás
• Használatra kész
• Nem igényel öblítést
• Illat- és színezékmentes
• Aldehid-, amin- és klórmentes 

Baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adenovírus, norovírus, burkos vírusok 
pl. koronavírus ellen is hatásos).

1 perc

• Kis, alkoholálló felületek (pl. kilincs, korlát, 
kis szekrény, csaptelep, szemetes stb.)

• Plexi és lakkozott felületekre nem ajánlott.

Kórházak, egészségügyi intézmények, iskolák, 
hotelek, kereskedelmi- és ipari létesítmények, 
irodák, otthonok

40964-3/2020/JIF

500 ml spray, 1,95 l
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Nagy felületek fertőtlenítésére és tisztítására

MOL Hygi Flow Forte

Koncentrátum
Hígítási arány:
• 1%-os munkaoldat (10 ml Hygi Flow Forte 

koncentrátum 1 liter vízhez) a teljes hatás 
eléréséhez

• 2%-os munkaoldat (20 ml Hygi Flow Forte 
koncentrátum 1 liter vízhez) a baktericid és 
fungicid hatáshoz

• Kiváló fertőtlenítő hatás mellett egy 
lépésben tisztít és szagtalanít is. 

• Száradás után néhány órás kiegészítő 
antimikrobiális hatást biztosít.

• Nem igényel öblítést.
• Illat- és színezékmentes
• Alkohol-, aldehid-, amin-, és klórmentes

Baktericid, fungicid, szelektív virucid 
(adenovírus, norovírus, burkos vírusok pl. 
koronavírus ellen is hatásos).

• 1%-os oldat esetén 30 perc a teljes hatás 
eléréséhez, 15 perc esetén baktériumok 
és gombák ellen hatásos

• 2%-os oldat esetén 5 perc baktériumok 
és gombák ellen

• Nagy, egybefüggő felületek bel-és kültéren is 
(pl. padlók, falak, csempék, fürdőszoba, stb.)

• Kemény, nem porózus, vízálló felületek
• Mázas kerámia, üveg, akril (plexi), lakkozott 

és műanyag felületek

Kórházak, egészségügyi intézmények, iskolák, 
hotelek, kereskedelmi- és ipari létesítmények, 
irodák, otthonok

41284-3/2020/JIF

1 l

Padlók
Falak
Kilincsek, fogantyúk
Asztalok, székek, ágyak
Munkalapok
Mosogatók
Kád, fürdőszobai felszerelés
WC
Szemetesek
Telefon
Egyes orvosi eszközök

Padlók
Falak
Kilincsek, fogantyúk
Asztalok, székek, ágyak
Munkalapok
Mosogatók
Kád, fürdőszobai felszerelés
WC
Szemetesek
Telefon
Egyes orvosi eszközök



KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Milyen adagban vigyük fel a kívánt felületre a MOL Hygi kézfertőtlenítőt?
Juttassunk kb. 5 ml (egy evőkanálnyi) terméket a száraz kézre, majd egyenletesen dörzsöljük szét. 
A megfelelő hatás érdekében 30 másodpercig kell alkalmazni, ezalatt a bőrfelület maradjon folyama-
tosan nedvesített. A fertőtlenítő hatás csökken, ha a folyadékot nem száraz és a látható szennyeződéstől 
nem megtisztított kézen alkalmazzuk.

Hogy alkalmazzuk a felületfertőtlenítőszert?
A MOL Hygi Flow Rapid-ot öntse, permetezze vagy egy átitatott kendővel vigye fel hígítás nélkül a 
kezelendő felületre, egyenletesen eloszlatva a teljes felületen. A megfelelő fertőtlenítő hatás érdekében 
1 percig tartsa a felületet folyamatosan nedvesítve, majd hagyja megszáradni. Fertőtlenítés után öblítés 
nem szükséges. Nagy felületek nagynyomású permetezéssel történő fertőtlenítéséhez nem javasolt.

A MOL Hygi Flow Forte koncentrátumból készítsen friss munkaoldatot a kívánt hatáshoz előírt hígí-
tásban legalább naponta, vagy amikor az oldat elszennyeződött. Vigye fel a teljes felületre alaposan 
átitatott ronggyal, szivaccsal, felmosó moppal (javasolt a mikroszálas anyagok használata), permete-
zővel vagy merítéssel. A felület tartsa nedvesen legalább az előírt behatási időig, majd hagyja megszá-
radni. Túlzott használat ragadós felületet okozhat, ennek elkerülésére javasolt időszakos tisztítás 
semleges tisztítószerekkel.A megfelelő biocid hatás elérése érdekében a behatási idő:

• 1%-os munkaoldat (10 ml Hygi Flow Forte koncentrátum 1 liter vízhez) alkalmazása esetén: 
baktericid és fungicid hatáshoz 15 perc, norovírus, adenovírus, burkos vírusok pl. koronavírus ellen 30 perc

• 2%-os munkaoldat (20 ml Hygi Flow Forte koncentrátum 1 liter vízhez) alkalmazása esetén: 
baktericid és fungicid hatáshoz 5 perc.

Milyen időközönként javasolt a kézfertőtlenítőszer használata?
A termék alkalmanként egyszeri fertőtlenítő hatást biztosít, így minden esetben javasolt a haszná-
lata, miután kezünkkel megérintettünk mások által is használt tárgyakat, felületeket, vagy 1,5 m-es 
védőzónán belül kerültünk potenciálisan fertőzött emberekkel.

Mennyi ideig marad a fertőtlenített felület védett a vírusoktól és 
baktériumoktól?
A MOL Hygi Flow Rapid termék alkalmanként egyszeri fertőtlenítő hatást biztosít, nincs a fertőtlení-
tést követő tartós hatása. A MOL Hygi Flow Forte munkaoldata a kezelt felületen száradás után ható-
anyag-maradékot hagy és néhány órás pótlólagos antimikrobiális hatást biztosít.

Szavatossági idő után hova és hogyan lehet kidobni ezeket a 
folyadékokat?
A MOL Hygi Fluid és Flow Rapid jégoldóként felhasználható, így nem szükséges kidobni. A termékek 
tűzveszélyesek, ezért ne dobjuk háztartási szemétbe. A folyadékot bő folyóvíz mellett engedjük a 
csatornába, a göngyöleget vigyük szelektív gyűjtőhelyre. A MOL Hygi Forte veszélyes hulladék, speciális 
kezelést igényel. 

MOL-LUB KFT.

H-2931 Almásfüzitő, Fő út 21. 
Tel.: + 36 (80) 201-296 
E-mail: fertotlenito@mol.hu

mol.hu/hygi


