
 
 

Prostorová   dezinfekce   
Ošetření   vašich   prostor   polymerovým   dezinfekčním   přípravkem    

Čisté   prostředí   výrazně   snižuje   riziko   šíření   virů,   bakterií   a   plísní   v   prostorách.   Během   několika   málo  
hodin   jsme   schopni   provést   preventivní   aplikaci   neagresivního   prostředku   ve   formě   vymlžení   studeným  

aerosolem   s   účinnou   dezinfekční   nechlorovou   látkou.   Již   po   20-30   minutách   působení   polymerního  
dezinfekčního   přípravku   je   možné   prostory   opět   využívat.    Nejedná   se   pouze   o   prevenci   v   současné  
situaci,   prostorová   dezinfekce   snižuje   riziko   šíření   virů   a   baktérií   i   během   dalších   epidemií,   jakými   je  

například   klasická   chřipka,   proto   je   vhodné   ji   provádět   opakovaně.   
Příklady   využití  

▪   Zdravotnická   zařízení   a   sociální   ústavy   ▪   Úřady,   instituce,   divadla,   muzea   ▪   Školy,   školky,   domovy  
důchodců   ▪   Hromadná   doprava,   letiště   ▪   Potravinářství,   veřejné   stravování,   hotely,   průmyslové   podniky   ▪  

Hudební   kluby,   fitcentra,   tělocvičny   ▪   Rodinné   a   bytové   domy   
Polymerová   dezinfekce   

▪   Prostředek   nemá   žádný   zápach   typický   pro   dezinfekce,   je   bezbarvý   ▪   Nepoškozuje,   oproti   chlórovým,  
alkoholickým   či   aldehydickým   přípravkům,   jakékoli   povrchy   ▪   Ošetřením   ve   formě   aerosolu   vznikne   na  

povrchu   velmi   tenká   polymerová   vrstva   s   dlouhodobou   ochranou   (až   několik   týdnů).   Ideální   doba  
působení   v   ošetřovaném   prostoru   20-30   min    ▪   Optimální   velikost   kapének   do   30   mikrometrů   umožňuje,  

aby   aerosol   zcela   pokryl   ošetřovaný   prostor   a   měl   při   ošetření   maximální   účinek   
Výhody,   bezpečnost,   efektivita  

  ▪   Dlouhotrvající   ochrana,   všestranné   použití   ▪   Povrch   ošetřený   polymerními   přípravky   vykazuje   výrazné  
snížení   rizika   přenosu   a   šíření   virů,   bakterií   a   plísní   ▪   Šetrný   k   životnímu   prostředí   ▪   Neohrožuje  
bezpečnost   člověka,   zvířat   a   rostlin    ▪   Nedráždí   oči   ani   sliznice   a   nezpůsobuje   alergické   reakce   ▪  

Nepoškozuje   žádné   materiály,   je   nekorozivní   ▪   Neobsahuje   alkohol,   aldehydy   ani   fenoly,   je   nehořlavý   ▪  
Snadné   a   rychlé   použití   s   rychlým   účinkem   

Reference   
▪   Letiště   Praha,   IKEM,   TV   Nova,   Hotel   Hilton,   ZOO   Praha,   ZŠ   Charlotty   Masarykové   –   Praha   5,   MŠ  

Chuchle,   Seznam   a.s.,   LOREAL,   ERV   pojišťovna,   ZŠ   Brno   –   Přemyslovo   náměstí,   TV   NOVA,   Pekárna  
KOMPEK,   a   další   

Cena   je   dohodou    (dle   velikosti   zakázky,   velikosti   a   členitosti   prostoru)   
       V   případě   zájmu,   dotazů   nás   prosím   kontaktujte.  

+420   702   829   247  
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