
ÚČINNÉ TAKÉ PROTI KORONAVIRŮM 

Interiérová dezinfekce
Dávkovač koncentrované tekuté dezinfekce na povrchy.

Virucidní, baktericidní a fungicidní (CE schválení zdravotnického zařízení)
Unikátní a ekonomické. Aplikace formou AEROSOLOVÉ MLHOVINY (mlhy)

TECHNICKÉ PARAMETRY
• AISI 304 nerezová konstrukce
• Programovatelný čas jednotlivých cyklů
• 12 m pružná hadice
• Kompresor jako doplňková výbava
• Elektronický přijímač mincí

Výkon Napětí Objem nádoby Váha

100 W 230 V - 50 Hz 11 / 25 L 30 kg
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m
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JAK APLIKOVAT
1. Vložte žeton/minci do příslušného otvoru
2. Vyjměte pistoli Aqua Sany
3. Naneste produkt na vnitřní plochy auta a nechte působit 1 až maximálně 5 minut
4. Setřete plochy vlhkým hadrem
5. Vyvětrejte auto před jeho použitím
6. Buďte opatrní, abyste nenanesli produkt do očí a na kůži

TECHNICKÉ PARAMETRY CHEMICKÉHO PRODUKTU
Čistící a dezinfekční prostředek na povrchovou dezinfekci s certifikací dle EN a registrovaný v seznamu VAH / IHO. Neobsahuje aldehydy, fenoly a metalorganicky 

aktivní složky. Bez zápachu, aktivní čistič, vyschne aniž by zanechal fleky či jiné stopy. Je účinný proti gram-pozitivním a gram-negativním bakteriím, 

mikrobům, virům s nebo bez membrány (virucidní včetně HIV, HBV, HCV, Adenovirus a Poliovirus). Certifikovaný také pro potravinářský průmysl.

Analýza Spektrum Stav Dávkování Čas účinku

Kvantitativní analýza suspenze Coronavirus nízký 2% 1 minuta

APLIKAČNÍ POLE
K čištění a dezinfekci automobilů, nákladních automobilů, 

vysokozdvižných vozíků a omyvatelných povrchů obecně. Nepoužívejte 

na povrchy citlivé na alkálie nebo povrchy ošetřené jednokomponentním 

voskem. Vhodné zejména pro oblast zdravotnictví (nemocnice, 

pečovatelské domy, zdravotnická zařízení, ambulance), školství, 

kanceláře, veřejná hygiena (sportovní zařízení, kadeřnictví a salóny 

krásy, školy), potravinářský průmysl, stravovací provozy (restaurace, 

bary, hotely, gastronomie, zmrzlinárny, prodejní stánky). 

Sany Spray 25l

dodavatel: ITALMEC spol. s r.o. - Obchodní 126 - 251 01 Čestlice - tel. +420 267 311 025

info@italmec.cz - www.italmec.cz

výrobce: AQUARAMA Srl - Località Piano, 38 - 12060 Novello (CN) - ITALIA

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Balení:


