Prostorová
desinfekce
DisiClean AIR
Bezchlorová desinfekce na bázi polymeru
s přetrvávajícím účinkem
Hydrofilter s.r.o.
Kontakt: 608 301 203

Prostorová desinfekce- DisiClean AIR
polymerní přípravek
s dlouhotrvajícím účinkem
PHMG
•

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,225 g/100 g

•

Širokospektré činidlo s vysokým účinkem na viry, bakterie, plísně

•

NEobsahuje chlor, alkohol, aldehyd ani fenol

•

Bez bělícího účinku, nepoškozuje povrchy

•

Netoxický pro oči, kůži ani sliznici

•

Na povrchu vytvoří ochranný mikrofilm

•

Prokázán přetrvávající účinek na ošetřeném povrchu - 7 až 30 dní

Prostorová desinfekcepolymerní přípravek
s dlouhotrvajícím účinkem
Výhody použití PHMG ve srovnání s chlorem a alkoholem
- Možnost prostorové aplikace formou mikrokapének (aerosol-mlha) umožní
plošnou desinfekci veškerých předmětů bez nežádoucích účinků jiných běžně
používaných desinfekčních prostředků jako jsou
Savo , chloramin a jiné chlorové deriváty nelze použít pro oxidační účinek choru (koroze,
bělení, eroze materiálů, vysoká toxicita vdechnutí), navíc ošetřené povrchy udržují zápach po
choru
Alkohol nelze použít pro jeho těkavou vlastnost – velice rychle těká, po rozprášení vytěká
do prostoru a nedojde k jeho usednutí na povrchy

- Prostorová aplikace polymeru mlžením umožňuje kratší čas samotného procesu
desinfekce s dopadem na náklady provedeného desinfekčního zásahu
Je prokázán přetrvávající účinek polymeru po dobu 7-30 dní po aplikaci

Prostorová desinfekce-DisiClen AIR
polymerní přípravek
s dlouhotrvajícím účinkem
Způsob aplikace
•

Přenosné fogovací zařízení – rozprášení po místnosti ve formě mikrokapének

•

Velikost mikrokapének 10-50 µm

•

Dávka 1l přípravku na 50 m3 prostoru (např ošetření 1500 m3 trvá cca 1,5 h)

•

Vytvořený mikrofilm na površích rozkládá viry a bakterie

•

Předměty není třeba zakrývat ani uklízet

•

Osoby v dosahu aplikátoru musí používat OPP ochranném obleku + kapénkový mikrofiltr

•

Návrat lidí do prostoru 1-2 hodiny po aplikaci (po usazení „mlhy“ na povrchy a zaschnutí)

DisicClean AIR– způsob užití- stanovisko
USKVBL č 10/2018

Prostorová desinfekce
informace o produktu DisiClean AIR

PolyPHMG – výsledky testování účinnosti
-viry
PHMG byl testován v souladu s noromou ČSN EN 14476 – Virucidní účinek
Protokol D28/2009 , Chemila, spol. s r.o. , Hodonín č.p. 2936, Chemická a Mikrobiologická laboratoř, akreditována českým institutem pro
akreditaci o.p.s. pd číslem 1273

PolyPHMG – výsledky testování účinnosti
- bakterie a plísně
PHMG byl testován v souladu s normami ČSN EN 14561 a 13697 - baktericidní a fungicidní účinek
Protokol 2289C/2007 a 2289D/2007 , Chemila, spol. s r.o. , Hodonín č.p. 2936, Chemická a Mikrobiologická laboratoř,
akreditována českým institutem pro akreditaci o.p.s. pd číslem 1273

Prostorová desinfekce

Cena
•

Cena za aplikaci se pohybuje v rozmezí 5-10 kč/m3

•

Cena se stanovuje individuálně s ohledem na adresu, členitost budovy, četnost
aplikací

•

V případě jednotlivého velkého prostoru bez příček (výrobní hala) lze cenu stanovit
na m2 ošetřené plochy, pokud je prioritou ošetřit povrchy a ne celkový prostor

•

Cena zahrnuje přípravek, práci, cestu

