Profesionálna polymérová dezinfekcia
novej generácie

Hygienické zabezpečenie verejných
zariadení v rámci prevencie vzniku
šírenia epidémií
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Dlhodobé riešenie

1RYLQNDQDWUKXYRGRXULHGLWHĐQĪFK
1RYLQNDQDWUKXYRGRXULHGLWHĐQĪFK
PolyHMG vytvára
RYĪFKþLVWLDFLFKSURVWULHGNRYDGH]LQIHNFLH
pURYĪFKþLVWLDFLFKSURVWULHGNRYDGH]LQIHNFLH

na povrchoch mikroskopicky
tenký, ale silný film, ktorý pôsobí antibakteriálne.
Roztoky rôznych koncentrácií sa môžu nanášať na
akýkoľvek materiál. Ochranná vrstva má potenciál
vydržať na povrchu týždne...
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Dvojnásobný dezinfekčný efekt
PolyHMG kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou. Eliminuje existujúce mikroorganizmy a zároveň
vytvára nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt.
Týmto efektívne chráni prostredie pred nákazami.
Film, ktorý zanecháva, nebráni prenosu plynov a
vodných pár na ošetrovaných povrchoch.

Široké spektrum použitia
Jednou z najväčších výhod PolyHMG je jeho takmer
neobmedzená možnosť použitia. Dokáže hygienicky
zabezpečiť takmer akýkoľvek povrch. Výnimočným
ho tvorí aj fakt, že na rozdiel od iných dezinfekčných
prostriedkov, nie je selektívny k určitým typom
mikroorganizmov. Zabíja všetky doposiaľ testovaných baktérií, kvasiniek a vírusov.

Dezinfekcia 2 v 1
Ku všetkým výhodám PolyHMG treba pripočítať aj
jeho duálny antimikrobiologický účel. Nielenže zabíja existujúce mikroorganizmy, ale taktiež zabraňuje
ich budúcemu výskytu. Nepredstavuje nebezpečenstvo pre ošetrované plochy, jeho pH je takmer neutrálne a tým pádom je nekorozívny.

Oblasti použitia
Zdravotnícke zariadenia, Veterina, Poľnohospodárstvo, Živočíšna výroba, Potravinársky priemysel, Administratívne priestory, Výrobné závody, Sklady, Obchodné prevádzky, Školy, Domovy, Hotely,
Športoviská, Domácnosti, Prostriedky hromadnej aj
individuálnej dopravy, Úžitkové vody...

Profesionálna polymérová dezinfekcia
novej generácie

Bezchlórová polymérová dezinfekcia povrchov, plôch, prístrojov, nástrojov a
vnútorných priestorov.

PolyHMG UNIVERSAL je profesionálny bezchlórový tekutý dezinfekčný prostriedok určený na okamžité
použitie pre dôkladnú dezinfekciu plôch, predmetov, nástrojov a ťažko prístupných miest postrekom.
Odstraňuje pachy, likviduje plesne a dlhodobo ochraňuje ošetrené povrchy.
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Unikátne účinky PolyHMG
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Je účinný v spektre A,B,T,M a V. Má baktericídne (G+ a G- baktérie, o. i.: MRSA, Bacillus
C., Legionella P.,
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Listeria M., Pseudomonas A., Enterococcus F., E. Coli),
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virucídne (vrátane Polio, Adenovírus, vírus BVDV, Vakcinie Vírus, Influenza A, Prasacia, Vtáčia chrípka),
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(PDLOIRGRUURPDQ#KRFRROVN
7HO
7HO
ZZZKRFRROVN
ZZZKRFRROVN

Mykobaktericídne účinky (M. terrae, M. avium). Čas potrebný pre biocídny účinok: 60 min. Protiplesňové
(Aspergillus Brasiliensis) a protikvasinkové účinky. Čas potrebný pre biocídny účinok: 15-60 min.

Vynikajúce vlastnosti PolyHMG:
Ničí vhodné životné prostredie pre vírusy, baktérie, plesne a riasy.
Predstavuje dlhodobé riešenie v oblasti dezinfekcie.
Je nehorľavý, pH neutrálny, takmer bez farby a zápachu.
Neobsahuje chlór, alkohol, lúh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie účinky.
Nepoškodzuje žiadne materiály (textil, drevo, gumu, korok, plasty, kovy, sklo, ...).

Na povrchu vytvára ochrannú polymérovú vrstvu, ktorá aktívne ničí aj sekundárnu
mikrobiologickú kontamináciu až po dobu 7 dní. Opakovanou aplikáciou sa táto
doba zvyšuje.
Výrobok je určený výhradne na profesionálne použitie.

