Hymetec markalı ürünler,
herkes için olası en iyi hijyeni
garantileme hedefleyle
geliştirilmiş dezenfeksiyon
ürünleridir.

HyO2 technical, %7 konsantre
H O2 çözeltisi; etkin ve hızlı
dezenfeksiyon sağlar. Güvenli
şekilde spreylenir.
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Ortam dezenfeksiyonu

Tüm Bakteri,virüsler,
mantarlar ve sporlarda etkindir.

Hy spray cihazı ile uygulanır.
Dezenfekte edilecek odanın
hacmi komut olarak cihaza girilir
ve start verilir. Oda dışına
çıkılarak dezenfeksiyon işleminin
tamamlanması beklenir. Alan
hacmine göre 5-30 dakika içinde
İşlem tamamlanır. 10-20 dakika
dinlendirme sonunda hijyen
sağlanmış ortama sahip olunur.
Uygulama ile dezenfekte edilen
ortamda bulunan tüm ekipman
ve objeler de hijyen edilmiş olur.

Hidrojen Peroksit çözeltisi, hijyenin ön
planda olduğu her yerde, etkin ve hızlı
şekilde ortamların dezenfeksiyon için
tasarlanmıştır.
Uygulanan mekanda, en küçük noktaya
bile ulaşarak, güvenlik zırhı oluşturur ve
kusursuz bir hijyen sağlar.

Pülverizasyon ile kuru hava
şeklinde alana homojen olarak
yayılır ve anında koruma sağlar.

1 m3 alan için tüketim: 6 ml.
1000 ml dezenfektan ile
166 m3 büyüklüğünde bir alan
dezenfekte etmek mümkündür.
Cilde ve solunuma etki eden
kimyasal içermez.
Suda çözünür, iz bırakmaz.
www.margemed.com.tr

Teknik bilgiler
Kullanım

Kullanıma hazır çözelti

Aktif maddeler

%7 oranında hidrojen peroksit

GMDN No.

45058

Parfüm

Nötr, çam, elma

Suda çözünürlük

Çözünebilir

Raf ömrü

Ambalajı açılmadan 2 yıl
Ambalajı açıldıktan sonra 2 ay

Kimyasal kararlılık

4°C ile 25°C arasında kararlıdır

Göreceli nem
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Saklama koşulları

Orijinal ambalajında

Avantajları
kısa sürede ortamların
hızlı dezenfeksiyonu

Güneş ışığından
koruyun
Sıcaklık değişimlerinden koruyun
Ambalaj

1L'lik şişelerde

Ürün (H2O2) çevre
dostudur ve biyolojik
olarak parçalanır

Etkinlik
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia
coli, Aspergillus Niger, Penicillium SPP, Norovirus, Bacillus
stearothermophilus ve enfeksiyon kaynağı olabilecek diğer
ajanlar üzerinde test edilmiştir.

Yüzeylerde korozyon
yapmaz
72 saat tam koruma

Uygulamalar

Hastaneler, ambulanslar, muayenehaneler, diş klinikleri,
laboratuvarlar, ilaç endüstrisi, veteriner klinikleri, evcil hayvan
bulunan ortamlar, gıda imalatı yapan yerler,huzur evleri, kreşler,
okullar, evler, ofisler, vb. çok geniş kullanım alanına sahiptir.

Uyarılar
Uygulama sırasında, start yaptıktan sonra oda dışına çıkınız.
Ürünün son kullanım tarihini kontrol edin ve sıcak ortamdan uzak tutun

Uygulamayı pulverizasyon yöntemiyle yapan cihazdır. Bu yöntemle
kuru hava şeklinde mikro parçacıklara ayrılarak tüm ortamı dezenfekte
etmektedir.
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