“Green Decontamination”
Εξοπλισμός Bio-Εφαρμογών
Επαγγελματικής Απορρύπανσης
Εξυγίανσης & Απολύμανσης

Keeping It Green While Keeping It Clean

Το καθάρισμα αποκτά καινούργια έννοια με το Σύστημα και τα αξεσουάρ
φροντίδας Avalir ™ by Kirby. Σχεδιασμένο για βαθύ καθαρισμό.
Τα συστήματα φροντίδας Avalir ™ πωλούνται σε περισσότερες από 70 χώρες
ανά τον κόσμο από ανεξάρτητους διανομείς της Kirby

Διαφορετικές μηχανές σε μια εύχρηστη μονάδα!
 Χάρις στο τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, όλα είναι δυνατά.
 Από χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο.
 Είναι ένα πλήρες Σύστημα Φροντίδας που μετατρέπεται εύκολα σε
Καθαριστής Στρωμάτων, σε σύστημα τινάγματος-σκουπίσματος σύστημα
πλυσίματος και μηχανή χτενίσματος χαλιών, για μια απίστευτη γυαλάδα.
ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Avalir2 ™

 Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 11
σημαίνει ότι οι ρύποι και η βρωμιά δεν μπορούν να κρυφτούν πουθενά.
 Χάρις στο βοηθητικό τροφοδοτικό τελευταίας τεχνολογίας TechDrive®,
χρειάζεται μόνον ένα ελαφρύ άγγιγμα για να σπρώξετε το σύστημα.
 Σύστημα ελέγχου με το άγγιγμα των δακτύλων του ποδιού
(Toe Touch Control), σας παρέχει το σωστό ύψος καθαρισμού κάθε
φορά χωρίς να σκύβετε.
 Χρησιμοποιήστε το σε φορητό τρόπο
λειτουργίας για να αφαιρέστε τα ερεθιστικά
αλλεργιογόνα περιττώματα ακάρεων
από τα στρώματα του κρεβατιού σας.
 Καθαρίστε ακόμη και τις πιο δυσπρόσιτες
περιοχές με τη μεγάλη ποικιλία των αξεσουάρ.
 Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη βρωμιά από την
ταπετσαρία των επίπλων.
Χτενίστε τις επιφάνειες των χαλιών για μια απίστευτη γυαλάδα.
Ένα Απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Βio-καθαρισμού, Πολλαπλών
Εφαρμογών, ‘‘Προηγμένης Τεχνολογικά Ενεργειακής Απόδοσης’’,
με Έγκριση ‘‘ Green Label’’ του CRI για Αφαίρεση Ρύπων,
Συγκράτηση Σκόνης και Διατήρηση Εμφάνισης
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Bio-decontamination
Εξειδικευμένες Bio-Εφαρμογές και «Ανέγγιχτο πλύσιμο στρωμάτων»,
ώστε να αφαιρεθούν επιπλέον κιτρινίλες, τρεξίματα, αίμα, ακόμα και
«μούχλα».
Η εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής
απολύμανσης του SERA Απολυμαντικου,
στο «ανέγγιχτο πλύσιμο» αναβαθμίζει τις BioΕφαρμογές καθαρισμού, εγκεκριμένο από τον
ΕΟΦ , σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των
τύπων , 2, 3, 4,(98/8EC). Aκίνδυνο για τον άνθρωπο
και το περιβάλλον. Sera Apolymantiko.PDF

Ψεκαστήρας κατάλληλος για όλες τις χρήσης,
από απλή μέχρι και για χημικό ψεκασμό.
Κατάλληλο για όλες τις ανάγκες ψεκασμού σε
στρώματα μοκέτες, χαλιά, ταπετσαρίες κ.λ.π.

Ο Καθοριστικός 10’λόγος για την επιλογή ενός Συστήματος
Καθαρισμού Χαλιων-Μοκετων, Σαλονιών, Στρωμάτων
1)

Σύστημα από Χυτοπρεσαριστό Ντουραλουμίνιο, με βοηθητικό
τροφοδοτικό πολλαπλών ταχυτήτων, τελευταίας τεχνολογίας
TechDrive®, ώστε να χρειάζεται μόνον ένα ελαφρύ άγγιγμα για να
σπρώξετε το σύστημα.

2) Με Σύστημα ελέγχου (Toe Touch Control) όπου
με το άγγιγμα των δακτύλων σας παρέχει το σωστό
ύψος καθαρισμού κάθε φορά χωρίς να σκύβετε.
3) Ένα απόλυτα Επαγγελματικό Σύστημα Βio-καθαρισμού,
Πολλαπλών Εφαρμογών με δόνηση και αναρρόφηση
στροβιλισμού, ώστε να αφαιρεί, αλλεργιογόνα
περιττώματα ακάρεων της εσωτερικής σκόνης (Dust mites),
αλλά και ρυπογόνα μικροβιακά φορτία, χωρίς να τα ξανά
ανακυκλώνει στον χώρο, δημιουργώντας επιμόλυνση.
4) Αφαιρεί εύκολα τις τρίχες των κατοικίδιων και τη
βρωμιά από την ταπετσαρία των επίπλων, αλλά και τα
πλαϊνά του στρώματος η από το κεφαλάρι.
5) Πανίσχυρη ροή αέρα σε συνδυασμό με το σύστημα φίλτρων HEPA 13
σημαίνει ότι να μπορεί να συγκράτηση 99,97% των εν λόγω ρυπογόνων
σωματιδίων βρωμιάς που απορροφά.
6) Εύχρηστο και Οικονομικώς Αποδεκτό Σύστημα ‘‘Προηγμένης Τεχνολογικά
Ενεργειακής Απόδοσης’’ για Μειωμένη Κατανάλωση Ενέργειας, (675
watt).
7) Αρκετά αυστηρή απαίτηση οικολογικού σχεδιασμού με Έγκριση ‘‘ Green
Label’’ του CRI για Αφαίρεση Ρύπων και Διατήρηση Εμφάνισης ( Δεν
καταστρέφει το επεξεργάσιμο αντικείμενο)
8) Ενεργό ακροφύσιο 40cm υψηλής τεχνολογίας για επιδόσεις σε Maximum
απόδοση με λιγότερες ώρες εργασίας.
9) Εργονομικά εύχρηστο για εγγυημένα ξεκούραστη εργασία επί
24ώρου.
10) Αναπτύχθηκε με την βοήθεια της NASA, έχει Εγγύηση καλής λειτουργίας
αλλά και ‘‘Εγγύηση εφόρου Ζωής’’ για ανταλλακτικά του Μηχανήματος.

Σύστημα Καθαρισμού και Εξυγίανσης
του αέρα HealthWay EMF 20600-03

Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ στον κατάλογο
του οργανισμού FDA των ΗΠΑ
Φίλτρα και χρόνος
αλλαγής:

Στάθμη θορύβου σε ντεσιμπέλ
Στη θέση High – 58
Στη θέση Medium –51
Στη θέση Low – 45

Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12
έως 16 μήνες
Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου –
αλλαγή κάθε 12 μήνες

Κατανάλωση ρεύματος σε βατ

Μέγιστη περιοχή
κάλυψης
70 τετραγωνικά μέτρα στη
θέση High
(βασισμένο σε ύψος οροφής
2,5 μέτρα)

Απόδοση συστήματος
για σωματίδια
99,99% για σωματίδια
διαμέτρου 0,3 μικρών

Ροή αέρα σε κυβικά
μέτρα ανά λεπτό
Στη θέση High – 5,66
Στη θέση Medium –3,68
Στη θέση Low – 1,98

Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε
στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887

Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4605

Στη θέση High – 125
Στη θέση Medium –75
Στη θέση Low – 65

Τάση λειτουργίας
220 Volt – 50 Hz

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους

Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας
ενημερώνει πότε είναι απαραίτητη
η αλλαγή του.
Ένδειξη Bio-Monitor – σας
ενημερώνει ότι η περιοχή EMF
λειτουργεί με μέγιστη απόδοση.
Ένδειξη ON/Speed–Τρεις
ταχύτητες για πλήρη έλεγχο,
επιλέξτε LO για πρακτικά αθόρυβη
λειτουργία.
Φίλτρο EMF – απορρόφηση
μικροσωματιδίων διαμέτρου
0,1 μικρών, μεγαλύτερη από
99,97%.
Τετραπλάσια μείωση
αιωρούμενων σωματιδίων από
αντιστοίχου μεγέθους φίλτρου
HEPA.
Παγιδεύει και Εξουδετερώνει
μικροοργανισμούς.
Επαναστατική ζώνη
εξουδετέρωσης
μικροοργανισμών με
χαρακτηρισμό Ιατρικής
Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον
οργανισμό FDAτων
ΗΠΑ,εξουδετερώνει:
98-100% ιούς
98-100% βακτηρίδια
94-100% μύκητες

….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!
100% ερμητικό φίλτρο
– ολόκληρη η ποσότητα του
εισερχόμενου αέρα διέρχεται από το
ειδικά σχεδιασμένο φίλτρο.
Διπλός ανεμιστήρας – ολόκληρη η
ποσότητα του εισερχόμενου αέρα
διέρχεται από το ειδικά σχεδιασμένο
φίλτρο.
Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων
Πολλαπλός καθαρισμός από αέρια
και πτητικά χημικά
Διπλά φίλτρα που πλένονται για
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
Φίλτρο με άνθρακα και ζεόλιθο για την
απομάκρυνση οσμών και πτητικών
χημικών
Εισαγωγή αέρα 360ο
Επιτρέπει την τοποθέτηση της
συσκευής σε οποιοδήποτε σημείο του
δωματίου
Φίλτρο τεσσάρων στρωμάτων
Φίλτρο με πόρους διαμέτρου 10 μικρών
Ζεόλιθος
Ενεργός άνθρακας

Μικροοργανισμοί που Εξουδετερώνονται*
Σύστημα
HealthWay
EMF™
Τυπικό
HEPA

φίλτρο

ΝΑΙ
Ιοί
100%

ΝΑΙ
Βακτηρίδια
98-100%

ΝΑΙ
Μύκητες
μυκήτων
94%

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

και

σπόροι

*αναλυτικά αποτελέσματα διατίθενται εφόσον ζητηθούν

Ρύποι που κατακρατούνται

Σύστημα
HealthWay
EMF™

ΝΑΙ
Σκόν
η

ΝΑΙ
Γύρ
η

ΝΑΙ
Τρίχες
κατοικίδιων
ζώων

ΝΑΙ
Προϊόντα
μεταβολισμού ακάρεων

Σωματίδια που κατακρατούνται
Απόδοση στα 0,1μικρά
Σύστημα HealthWay EMF™

99,99%

Τυπικό φίλτρο HEPA

99,97%

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σύστημα HealthWay:
Η καλύτερη χρήση του συστήματος είναι αυτή του καθαρισμού και της απολύμανσης του αέρα
στους εσωτερικούς χώρους όπου περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας.
Κάποιες απλές οδηγίες χρήσης.
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ:

Αν υπάρχει πρόβλημα στον ύπνο προτείνεται η χρήση του συστήματος στο υπνοδωμάτιο.
Αν όχι, ο αμέσως καλύτερος χώρος είναι το καθιστικό.
Η επόμενη ερώτηση είναι αν τα συμπτώματα της αλλεργίας εξακολουθούν και στο χώρο της
δουλειάς.
Αν ναι, τότε ένα σύστημα και στο χώρο της δουλειάς εξασφαλίζει καθαρό αέρα σχεδόν
ολόκληρο το 24ωρο
ΕΥΕΞΙΑ: Κάποιος που ενδιαφέρεται για την ευεξία του θα πρέπει να εγκαταστήσει ένα σύστημα
στο σπίτι όπου και περνά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.
Καλό είναι να μην ξεχνάμε τις συνθήκες στο χώρο της δουλείας μας.
Οι περισσότεροι από εμάς περνούν εκεί τουλάχιστον 8 ώρες καθημερινά.

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ: Κάθε χώρος που μας ενδιαφέρει να παραμένει απαλλαγμένος από ιούς,
βακτηρίδια και μύκητες καθώς και από αιωρούμενα σωματίδια σκόνης κλπ.
Μονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία, ιατρεία και θάλαμοι ασθενών,
γραφεία και χώροι εργασίας γενικότερα.
Για πληροφορίες και ενημέρωση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο
2104829839, 6932245887
Πηγή: http://cleaningnews.gr/?p=4605

BiOzone
Bio-Disinfection, με χρήση του όζοντος (O 3)

Η ολοκλήρωση της απολύμανσης κατά όγκο, μπορεί να γίνει και με την
Πρωτοποριακή μέθοδο BiOzone Bio-Disinfection, με χρήση
του όζοντος (O 3) σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών με συλλογικότητα η/και σε
συνδυασμό, ως ένας αποτελεσματικός τρόπος μιας εναλλακτική
τεχνολογίας ελέγχου, για την αντιμετώπιση βιολογικών απειλών και παθογόνων
παραγόντων, με θεαματικά αποτελέσματα.
Η Bio -απολύμανση ανά όγκο Bio–Disinfection σε εσωτερικούς χώρους, μπορεί
να ολοκληρωθεί με την αξιόπιστη χρήση του όζοντος (O 3) ‘‘Καταλυτική
Οζονοποίηση ’’’ , ( διεργασία υψηλής απόδοσης για επαναφορά όζοντος σε
οξυγόνο ), χωρίς τη χρήση χημικών, παρέχοντας την μέγιστη
ασφάλεια απέναντι στον άνθρωπο, την περιουσία αλλά και το περιβάλλον.
Επιπλέων μπορεί να εφαρμοστεί σε δεξαμενές πόσιμου νερού, πισίνες , υδρομασάζ,
συστημάτων κλιματισμού και επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικοί), κλπ., αλλά και σε
εφαρμογές από τους P.C.S. Εφαρμοστές , για τον έλεγχο παρασίτων , για χρήση
κατά τη μεταφορά και αποθήκευση προϊόντων, κλπ

Keeping It Green

Video ( Άνοιγμα Υπερσύνδεσης)
‘‘Καταλυτική Οζονοποίηση ’’

While Keeping It Clean

ULV Fogger H05
• Το H05 είναι ένας από τους καλύτερους
κινητήρες θορύβου ULV που διατίθενται σήμερα,
με τον κινητήρα 50Hz με νερό και λάδι να
εκτοξεύει 1400w με ισχύ 220V AC. Το ULV
Fogger H05 σας επιτρέπει να εξαλείψετε με
ευκολία όλα τα ανιχνευτικά και ιπτάμενα
παράσιτα με μεγάλη ευκολία.
• Η δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί εύκολα να
συγκρατήσει έως και 5 λίτρα , ενώ η παροχή
ροής 0-49 Ι / Η είναι μία από τις καλύτερες στην
βιομηχανία ομίχλης ULV. Διαθέτοντας μια
εντυπωσιακή ταχύτητα ομίχλης και
απολύμανσης 10-15 km / h, το H05 είναι μια
πολύ πρακτική και οικονομική λύση . Ζυγίζει
μόλις 5,3kg με ρυθμιζόμενο μέγεθος
σταγονιδίων διαλύματος 9-49 μικρά.
• Το μικρό βάρος και το συμπαγές μέγεθος το
καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλο για ιδιωτική και
εμπορική χρήση, παρόλο που συνιστάται να
μελετάτε και να κατανοείτε προσεκτικά τις
οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.
• Το H05 ULV μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κρύα
ομίχλη σε νοσοκομεία, σχολεία, σπίτια,
εστιατόρια, χώρους διακοπών, χώρους
εστίασης, γαλακτοκομικές εκμεταλλεύσεις,,
αποθήκες, θερμοκήπια, κλπ.

Ulv Fogger H 05 Τεχνικές λεπτομέρειες
• Μοτέρ 1400w, 220V , 50Hz
• Χωρητικότητα δεξαμενής διαλύματος 10
λίτρα Απόδοση ροής 0-49 l / h
• Μέγεθος σταγονιδίων9 -49 μικρά
• Βάρος Άδειο 5,3 kg
• Διαστάσεις 50 x 17 χ 50

Keeping It Green

While Keeping It Clean

Μηχανή απολύμανσης Bio-spray

Bio-Disinfection
•

•

•

•

•
•

Η μηχανή απολύμανσης Bio-spray, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε νοσοκομεία, δημόσιους χώρους
διαβίωσης, οχήματα δημόσιας συγκοινωνίας,
ασθενοφόρα, χώρους φροντίδας ασθενών, σχολεία και
νηπιαγωγεία κ.ο.κ.
Είναι μια συσκευή για χρήση χημικών εξουδετέρωσης
επιβλαβών βακτηρίων, ιών, μυκήτων και παθογόνων σε
τέτοιες περιοχές.
Τα δοχεία απολυμαντικών 05 lt και 1 lt
χρησιμοποιούνται σε οποιοσδήποτε τύπο
απολυμαντικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη συσκευή
με βάση το νερο ανάλογα με την μόλυνση
Επιπλέον, χάρη στο ρυθμιζόμενο μέγεθος σταγονιδίων σε
3 στάδια, μπορεί να διανεμηθεί ομοιογενώς στο
περιβάλλον μέσω τεχνολογίας αερολύματος από 07
micron έως 20 microns σε ξηρό και υγρό χώρο.
Με αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η απολύμανση όλων
των επιφανειών και του αέρα.
Ένα άλλο στοιχείο που παρέχει ομοιογένεια είναι η
δυνατότητα ψεκασμού 360 μοιρών.

Μηχανή απολύμανσης Bio-spray
https://www.youtube.com/watch?v=9xlyxiwedsc

Τεχνικές προδιαγραφές Biospray
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Βάρος 6,3 kg
Ηλεκτροκινητήρας 1100 Watt 220 Volt 50-60 Hz
Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής
Διασφάλιση της ομοιογενούς κατανομής ομίχλης μέσω του τυμπάνου
περιστροφής 360 °
Η προβολή ξηρού και υγρού ομίχλης για απόσταση έως και 15 μέτρα από τη
συσκευή
Ταχύτητα ροής ομίχλης 80 m / s
Μέγεθος σωματιδίων: 7-20 μικρά
Ανταλλάξιμη καρδιά 05-1 lt.
0,5-1-2 ml για 1 m3 ανάλογα με το ρυθμιζόμενο μέγεθος σωματιδίων.
Προγραμματιζόμενος εσωτερικός όγκος μεταξύ 0-1000 m3

Keeping It Green
While Keeping It Clean

TORNADOR STEAM

Active Disinfection
Η ολοκλήρωση των εφαρμογών γίνεται με το Επαγγελματικό
σύστημα με την εξειδικευμένη μέθοδο της ενεργής απολύμανσης
(Active Disinfection), ως ένας ποιο ισχυρός παράγοντας
απενεργοποίησης, ώστε να μπορεί να επιτύχει πιο έντονα
αποτελέσματα ακόμη και από ένα μηχάνημα ‘’υπέρθερμου ατμού’’

Συνδυάζει, το δυναμισμό της περιστροφικής ανάδευσης
(στροβιλισμού) , την δυναμική της ταυτόχρονης αναρρόφησης,
για την απολύμανση όλων των επιφανειών , άλλα και με ινώδη
υλικά, (ταπετσαρία, μοκέτα), εκμηδενίζοντας την ύπαρξη από
τρεξίματα, κιτρινίλες,υγρασίες και μούχλα που προκαλούν
κακοσμία, ανάπτυξη μυκήτων και καταστροφές,
ελάχιστοποιώντας το χρόνο στεγνώματος για άμεση παράδοση.
Αυτή η εξειδικευμένη μέθοδος μπορεί να υποστήριξη την
ταυτόχρονη απομάκρυνση ζωικών εχθρών και των
αυγών τους, χωρίς την χρήση χημικών. Δεν μεταφέρει τον
ατμό στο χώρο - αποφεύγοντας ετσι την δημιουργία
επιμόλυνσης - με ‘’ τα συνακόλουθα αποτελέσματα του
αναδυόμενου χημικού κοκτέιλ ’’ λόγο υψηλών
θερμοκρασιών

Video ( Άνοιγμα Υπερσύνδεσης
https://mavis-automotive.com/ VIDEO TORNADOR STEAM./
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Lifa Smart Air Purification

Ο καινοτόμος σχεδιασμός φέρνει τον έξυπνο καθαρισμό του αέρα σε νέα επίπεδα.
Ανεξάρτητη μονάδα παρακολούθησης με LIFAsmart ™ και ελεγκτή IAQ πρώτης
ποιότητας . Εκτός του ότι είναι κέντρο εντολών για τον καθαριστή αέρα, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως ένας ακριβής φορητός σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Οι
προηγμένοι αισθητήρες διασφαλίζουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα ρύπων. Η
συνεχής παρακολούθηση και οι αυτόματες εργασίες καθαρισμού εγγυώνται εξαιρετική
προστασία υψηλού επιπέδου.
Particle sensor -Αισθητήρας σωματιδίων
Ο ακριβής αισθητήρας λέιζερ μετρά σωματίδια που κυμαίνονται από 0,3μm-10μm
Formaldehyde/TVOC Sensor -Αισθητήρας φορμαλδεΰδης / TVOC
Προηγμένος ηλεκτροχημικός αισθητήρας για τη μέτρηση των επιπέδων πτητικών οργανικών
ενώσεων
CO2 Sensor -Αισθητήρας CO2
Αυτό είναι εξαιρετικό στους καθαριστές αέρα και φέρνει τη νοημοσύνη της συσκευής σε νέο
επίπεδο
Απομακρυσμένη παρακολούθηση
Εγκαθιστώντας την εφαρμογή LIFAair στο κινητό σας τηλέφωνο, μπορείτε να
παρακολουθείτε την ποιότητα του εσωτερικού αέρα στο σπίτι ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε
επίσης να έχετε πλήρη έλεγχο του Air Purifier μέσω APP.
Μεγάλος χρόνος λειτουργίας με ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου
Πάρτε τη μονάδα LIFAsmart ™ οπουδήποτε για να εξασφαλίσετε την ποιότητα του αέρα στο
σπίτι, τη φύλαξη παιδιών, το αυτοκίνητο, το γραφείο ή σε εξωτερικούς χώρους. Μπορείτε
να δοκιμάσετε την ποιότητα του αέρα όπου κι αν πάτε.
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ENSURE Touch By Hygiena

EnSURE ™ Touch: Είναι το σύστημα νέας γενιάς που
εξειδικεύεται στην παρακολούθηση της υγιεινής του
περιβάλλοντα χώρου. Παρέχει γρήγορη και ακριβή
επιβεβαίωση του επιπέδου της υγιεινής για την
υποστήριξη του Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων που
ακολουθείτε π.χ. FSMA( FSMA-Food Safety
Modernization Act). Διαθέτει οθόνη αφής 5’’, τεχνολογία
ασύρματου συγχρονισμού και λογισμικό συμβατό με το
cloud.
Το EnSURE Touch είναι σχεδιασμένο να προσαρμόζεται
στο περιβάλλον εργασία σας, παρέχοντας τα δεδομένα
(data) που χρειάζεστε για τη παρακολούθηση της
σύνθετης εφοδιαστικής αλυσίδας πολλαπλών
τοποθεσιών, τον έλεγχο και τη διαχείριση των
κινδύνων, και την πρόληψη της ανάκλησης.

Σύγκριση συστημάτων…..
Το πρόγραμμα για τις προσπάθειές του καθαρισμού και της απολύμανσης, μέσα
από την ταυτόχρονη παρακολούθηση των προσπαθειών, με κανόνες αυταπόδεικτης
διαφάνειας που να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν βέλτιστες πρακτικές για
τον περιορισμό της διασποράς ή/και της εξάπλωσης εστιών. Αυτή η αυταπόδεικτη
διαφάνεια, ανεβάζει την ψυχολογική αποδοτικότητα των εργαζομένων αφού ‘’εξουσιοδοτεί’’ το
προσωπικό στην καθαριότητα και απολύμανση να κάνει τις εργασίες του με ασφάλεια και
αποτελεσματικότητα , ώστε να μεταφέρει στους φιλοξενούμενους την μεγαλύτερη ευημερία.
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Sanivir-Απολυμαντικό
(Ιοκτόνο – Βακτηριοκτόνο – Μυκητοκτόνο
Σύνθεση
Glutaraldehyde……………………………..
15%
Didecyldimethylammonium chloride……...
10%
Έκδοχα έως………………………………...
100%
Το Sanivir είναι ισχυρότατο, ταχείας δράσης απολυμαντικό κατά Gram θετικών και Gram
αρνητικών βακτηρίων, ιών, μυκήτων, σπορίων.
Περιέχει δύο απολυμαντικά: την Glutaraldehyde και το Dedecyldimethylammonium chloride.
Συνεργητική δράση παράγεται μεταξύ αυτών.
Τα συνιστώμενα για την χρήση διαλύματά του Sanivir δεν είναι διαβρωτικά.
Το Sanivir είναι εύκολα βιοδιασπώμενο.

Χρήση
Το Sanivir συνίσταται για απολύμανση δαπέδων, τοίχων, χώρων αναμονής, επιβαρημένων
με μικροβιακό φορτίο περιοχών νοσοκομείων, στρατώνων, χώρων συνάθροισης,
αποχωρητηρίων, ψεκασμός οχημάτων, εργαλείων σε κτηνιατρεία, εγκαταστάσεων και
μονάδων ζώων, σφαγείων, κ.λπ.
Μετά τη διάλυσή του σε νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη μορφή ψεκασμού ή απλή
εφαρμογή ή ακόμα και με υποκαπνισμό αν και το τελευταίο θα πρέπει να πραγματοποιείται
από εξειδικευμένο προσωπικό.
Η διάλυσή του στο νερό να είναι σε αναλογία 1:400 έως 1:100, ανάλογα με την ένταση του
επιδιωκόμενου αποτελέσματος.
Η συνήθης αναλογία του για μία ισχυρή απολύμανση είναι 1:200.
Διάλυση στο νερό σε περίπτωση υποκαπνισμού 1:150.

Το Sanivir να χρησιμοποιείται έως ότου οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται να
καλύπτονται πλήρως με το διάλυμα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση περί των 100 έως
300 ml του διαλύματος ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με τη διαπερατότητα και την
ανωμαλία των επιφανειών στις οποίες εφαρμόζεται και τον όγκο της οργανικής ουσίας
και των υπολειμμάτων που ανευρίσκονται επί των επιφανειών.

Έγκριση Ε.Ο.Φ Απολυμαντικού Sanivir .pdf
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