DESCRIPCIÓ
SANIFICADORA PER A POLVORIRTZACIÓ

REF.
PURIFY 13

Polvorització de solució d'aigua i desinfectant específic amb un baix efecte de microgotes
humides. La fina nebulització permet a l'operador arribar a distàncies de fins a 1,5 m,
cobrint fàcil i completament les superfícies a tractar. El dipòsit de 13 litres li permet
operar contínuament durant mes de 2 hores cobrint un àrea total de fins a 4.000 m2.
L'efectivitat de l'tractament està garantida per l'ús correcte de l'desinfectant i pel temps
de contacte d'aquest en la superfície.
Equipat amb bomba especial capaç de nebulitzar / atomitzar mitjançant la llança amb
filtre específica que, segons les proves realitzades en hospital, milloren significativament
el poder de desinfecció.
Corrent: 220-240V / 50-60Hz Bomba: 48W -20bar 0,5lt / min Cable elèctric: 5 mts.
Microns: <60 Micrón Distància aerosol: 170 cm.
Capacitat dipòsit producte: 13 lts. Material: Plàstic Pes: 6 kg
DESCRIPCIÓ
REF.
DESINFECTANT ECOMIX PURE 5L
700528
Desinfectant, bactericida, fungicida i viricida.
Neteja i desinfecta. Ampli espectre d'acció. Efectiu enfront de múltiples microorganismes patògens.
Indicat per a tot tipus de superfícies rentables. Sòls. Parets. Sostres. Àrees de treball. Mobiliari.
Efectiu a dosis molt baixes
· Activitat bactericida (compleix la Norma EN 13697)
· Activitat fungicida (compleix la Norma EN 13697)
· Activitat virucida (compleix la Norma EN 14476)
· Es considera efectiu davant de tots els virus embolicats com VIH, Hepatits B i C, Grip, Vaccina virus,
Coronavirus, etc. · Acció bactericida enfront de Listeria i Salmonella- · No requereix carnet
d'aplicador de productes biocides
· No danya les superfícies ni blanqueja els teixits

DESCRIPCIÓ
DINFEX DESINFECTANT SUPERFICIES 1000ml.

REF.
ALH/A 1L

Solució alcohòlica per a superfícies, materials i estris.
Adient específicament per a combatre tot tipus de coronavirus ja que, gràcies
a la seu contingut en alcohol superior al 60%, compleix amb les
recomanacions de la OMS per a aquesta aplicació, com amb les indicacions
del Ministeri de Sanitat en les seves guies per a professionals sanitaris.
Es incolor, s'evapora ràpidament, sense deixar residus sobre les superfícies.
S'empra pur, aplicat en forma d'aerosol o mitjançant un drap net. Deixar
assecar per si sol fins evaporació total.
Indicat per al seu ús sobre tota mena de superfícies, material i estris.
Autoritzat per a ús pel públic en general, ambiental i en la indústria
alimentària. Número d'inscripció en el Registre oficial de plaguicides de la
Direcció General de Salut Pública: 19-20-10194; 19-20-10194-HA.
Presentació caixes de 10 unt. de 1000cc.
Garrafes individuals de 5litres
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DESCRIPCIÓ
CATIFA DESINFECTANT

REF.
90/426

És un sistema adhesiu multilaminar que captura i reté la brutícia i altres agents contaminants de les soles de les sabates i
rodes.
Les catifes antibacterianes redueixen els nivells de pols i capturen la brutícia en aquelles àrees on es requereixi un
entorn lliure de bacteris. Estan especialment dissenyades per a l'entrada a zones netes en hospitals.
Higiènic: sistema que conté un tractament antibacterià que compleix amb les necessitats d'higiene d'àrees com ara
quiròfan i UCI.
Efectiu sistema que compleix amb el certificat ISO d'eliminació de pols i agents contaminants. Gran superfície de
contacte que captura la brutícia.
Extra-adherent i extrafí: sistema que captura de manera efectiva la pols gràcies a la seva elevada adherència i a el
mateix temps manté un perfil extrafí que impedeix problemes d'instal·lació com ara entrebancs i / o obstrucció de les
rodes.
Versàtil: diferents colors i mides que s'adapten a les necessitats de cada àrea. Possibilitat d'incorporar addicionalment
un tractament antiestàtic. Material no nociu per a la salut: làmines de polietilè i adhesiu acrílic (soluble en aigua)
MIDES 90 x 60cm. Color blanc
Presentació caixes a 5 sets de 30 làmines (150 làmines).

DESCRIPCIÓ
PACK CATIFA DESINFECTANT I SECATGE

REF.
MAT

Sistema dissenyat per a una desinfecció segura i eficaç de l'calçat i maletes a
l'entrada de tot tipus de local i establiments comercials. Fabricada en cautxú
d'alta qualitat amb propietats antilliscants. Resistent a variacions de
temperatura i atacs químics. Resistència química a les solucions desinfectants.
Màxima impregnació i retenció de la solució desinfectant per allargar el
període d'ús eficaç.
Abocar la solució desinfectant sobre la zona de microfibra de la catifa fins
impregnar íntegrament. Per a un repartiment uniforme del producte sobre
tota la superfície. Comprovar que les fibres han retingut la solució a tota la
superfície útil. Això es pot comprovar posant sobre un full de paper i observar
el grau en què s'humiteja per capil·laritat. És aconsellable reaplicar solució
desinfectant cada dues hores en condicions normals de temperatura (2025ºC) i ventilació i un grau de trànsit mitjà. Recomanem utilitzar solucions
desinfectants viricides com ECOMIX PURE DISINFECTANT. Respectar sempre
la dosi indicada en la Fitxa Tècnica. La quantitat estimada per impregnar
correctament la catifa és de 120 ml.
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600 mm.

ESTACIÓN DE HIGIENE
Y
DESINFECCIÓN
- *Dosificador electrónico para gel hidroalcohólico
(incluye cuatro pilas AA/LR6 de 1.5 v)

1.800 mm.

- Soporte para caja de guantes
- Soporte para caja de mascarillas
- Contenedor con pedal para residuos
- Base metálica sólida y estable, acabada en pintura
texturizada al horno.
- Se entrega sin gel hidroalcohólico.

Colores estructura patas:
Blanco

Plata

Negro

500 mm.

Dosificador automático de jabón líquido, transformable a espuma con bomba 03038. FP (no incluída).
Apto para desinfectantes de base alcohólica. Alimentación con baterías y posibilidad de conexión a
transformador (03038.TR opcional). Diseño gama EVO para un equipamiento completo del baño.
Varios acabados a elegir: satinado, brillo, ABS, negro, otros.
Material Acero inoxidable AISI 304 - Dimensiones275 x 105 x 95 mm - Capacidad 1000 ml

Dosificador de jabón líquido

Dimensiones210 x 128 x 90 mm
Capacidad 1000 ml
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Solució alcohòlica per a superfícies, materials i estris.
Adient específicament per a combatre tot tipus de coronavirus ja que, gràcies a la seu
contingut en alcohol superior al 60%, compleix amb les recomanacions de la OMS per
a aquesta aplicació, com amb les indicacions del Ministeri de Sanitat en les seves guies
per a professionals sanitaris.
Es incolor, s'evapora ràpidament, sense deixar residus sobre les superfícies.
S'empra pur, aplicat en forma d'aerosol o mitjançant un drap net. Deixar assecar per si sol
fins evaporació total, Indicat per al seu ús sobre tota mena de superfícies, material i estris.
Autoritzat per a ús pel públic en general, ambiental i en la indústria alimentària. Número
d'inscripció en el Registre oficial de plaguicides de la Direcció General de Salut Pública:
19-20-10194; 19-20-10194-HA.
Presentació caixes de 10 unt. de 1000cc.
Garrafes individuals de 5litres

