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Popis produktu
Tento produkt je určen k plošnému a prostorovému zásahu s větším pohybem osob s cílem maxi-
málně redukovat a zničit viry, bakterie, plísně, alergeny a roztoče. Prostory se stávají dezinfikované 
a čisté a účinek prostředků je dlouhotrvající (při správném použití až 3 týdny).

Co klient získá
•
•
•
•
•
•

•

•

Bezpečný prostor – předcházení epidemiím
Odborný zásah po celé ČR v místě potenciálního výskytu nežádoucích mikroorganismů
Dezinfekci vzduchu a povrchů
Bezinfekčnost a dlouhodobou ochranu před mikroorganismy a plísněmi
Ochranu až 3 týdny při správném postupu
Aplikaci pomocí elektrického generátoru aerosolu – maximální prostupnost přípravku  
i do skrytých a špatně přístupných míst (i stropy)
„Aktivní“ povrch, kdy na površích zůstává polymerová vrstva prostředku, která hubí jmenované 
cizorodé látky
Ošetřené povrchy, jako zejména stoly, madla židlí, monitory, klávesnice, myši, tiskárny…

Komu je určen

Všem, kdo vlastní nebo provozují 
nemovitosti (administrativní budovy, 
hotely a veškerá ubytovací zařízení, 

vzdělávacím institucím, výrobní provo-
zy, banky, kulturní a sportovní zařízení, 
nemocnice a zdravotní zařízení, potra-

vinářství) byť jen části objektu

Všem, kterým záleží  
na zdraví všech osob v objektech 

se pohybujících, na prostředí,  
v kterém pracují nebo žijí

Všem, kteří mají povinnost  
udržovat toto prostředí  

v bezpečném a zdravém stavu  
a to dlouhodobě

PROSTOROVÁ DEZINFEKCE  
S DLOUHOTRVAJÍCÍM ÚČINKEM

http://www.facebook.com/arridere
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Parametry produktu
• Produkt je zajišťován proškolenými zaměstnanci na manipulaci s generátorem a použitým  

prostředkem
• Produkt je žádoucí pravidelně opakovat v zařízeních s vysokou koncentrací a pohybem osob, 

zejména ve školních zařízeních, admin. budovách, bankách, výrobních podnicích
• Prostředek je bezchlórový. Neškodí lidem, zvířatům ani přírodě.
• Prostředek je nehořlavý, nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.
• Prostředek není dráždivý na kůži a nepoškozuje žádné materiály. Nezanechává nepříjemný  

zápach.

Co potřebujeme znát, abychom Vám připravili ideální nabídku
•
•
•
•

Základní údaje o budově: účel – využití a lokalita
Pokud znáte objem objektu – kubické metry
Pokud ne, alespoň plošná výměra užitných prostor určených k zásahu
Požadovaný čas a den zásahu

• Neporušení povrchů – nereaguje s plasty, dřevem a dalšími materiály, je nekorozivní,  
ošetřené povrchy nemění barvu

• Pokud je žádoucí, dezinfekci i klimatizace

http://www.facebook.com/arridere

