MA-ECO A-SEPT oz. A-SEPT GEL
Večnamensko dezinfekcijsko sredstvo površin in klimatskih naprav (v obliki tekočine,
pršila ali gela) - za uporabo v gospodinjstvu, sanitarijah, avtomobilu, v zdravstvu,
pisarniških in drugih prostorih, v fitnes centrih ter za osebno higieno.

A.) Splošne karakteristike:
A-SEPT je hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na alkoholni bazi. Ne vsebuje formaldehida. Z dodatki
posebnih inhibitorjev tudi po ponavljajoči se uporabi ne nagrizejo plastičnih materialov.
A-SEPT - je sodobno večnamensko in zelo učinkovito dezinfekcijsko čistilo, ki ima nemško in
mednarodno farmakološko dovoljenje za uporabo (dovoljenje DGHM/VII Liste). Mikrobiološko je
testirano v Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Lahko ga nanašamo na vse vrste plastičnih
materialov, tekstila, lakirane površine, les, kovine, keramične površine, ...
A-SEPT - lahko optimalno uporabljamo predvsem v področjih:
osebne higiene, sanitarij, domačih gospodinjstev, avtomobilizma, v športnih centrih, pisarniških
prostorih, kot tudi na področju medicine, (klinike), zobozdravstva (ordinacije, čakalnice), prehrane
(kuhinje), v laboratorijih, varstvenih zavodih, v farmaciji, v kozmetičnih in lepotilnih salonih v industriji
prehrambenih proizvodov in pijač, in prav tako v prometu - avtobusni, železniški, letalski, itd...
A-SEPT - ima naslednje prednosti:
Je naravi prijazno čistilo in neguje - obvaruje materiale;
Zelo hitro učinkuje s širokim obsegom dezinfekcije ( baktericid, fungicid, virucid, HBV / HIV);
Ubija mikroorganizme in prenašalce bolezni hitro in zanesljivo;
Učinkuje antistatično;
Na površini kože ne pušča posledic, je povsem varno. Ima prijeten sodoben vonj.
Deluje nevtralno, spravljiv je z vsemi plastičnimi materiali, prav tako ne povzroča razbarvanja površin.
Je idealen za vse sanitarne opreme, kopalnice, kabine za tuširanje, armature, vrtne garniture.

B.) Uporabna področja (podrobneje):
1.) Zdravstvo:
Uporaba v bolnišnicah, sanatorijih, privatne ordinacije, zobozdravstvene ordinacije, veterinarske ordinacije,
lekarne, domovi za ostarele, itd.
Dezinfekcija prostorov – čakalnice, ordinacije;
Dezinfekcija površin (mize, postelje, kljuke stene…)
Trenutna dezinfekcija zdravstvenih in zobozdravstvenih instrumentov in laboratorijev…

2.) Prehrambena industrija:
Dezinfekcija vseh možnih površin in orodij v proizvodnih obratih prehrambene industrije, kot so:
mlekarska industrija, klavnice, predelava mesa, industrija pijač (pivovarne, vinske kleti, proizvodnja sadnih
pijač, mineralnih vod itd.), pekarstvo, industrija testenin, industrija peciva…,
predelava sadja, prodajalne prehrambenih proizvodov (mesarije, mlekarne, delikatese, slaščičarne, vinoteke,
gostilne itd.).
3.) Storitvene dejavnosti, šport, gospodinjstvo, sanitarije, poslovni prostori, promet:
Frizerski, pedikerski, lepotilni saloni;
Telovadnice fitnes centri, solariji, javna kopališča, savne, toaletni prostori itd.;
Avtobusne, železniške postaje, letališča, kot tudi prevozna sredstva: letala, avtobusi, železniški vagoni, taxiji,
osebni avtomobili in tovorna vozila, ....;
Pisarniški prostori, sejne sobe, predavalnice, domači prostori, spalnice, kuhinje ipd.
Javne ustanove: kot so banke, pošte, zavarovalnice, hoteli, moteli, restavracije, javne kuhinje itd.
4.) Klimatske naprave in prezračevalni sistemi:
Avto klime (za osebna vozila in ostala potniška in tovorna vozila);
Industrijske klimatske naprave (tudi v hotelih, restavracijah, športnih in rekreaciskih centrih…).
Način uporabe (klimatske naprave – v avtomobilu): Za dezinfekcijo klime v avtomobilu uporabimo
A-SEPT (100 ml). Izključimo klimatsko napravo in vključimo notranje kroženje zraka. Pred tem preverimo ali
so zaprta vsa okna in vrata avtomobila. Sprej dozo postavimo pokončno na dno (tla) avtomobila (predlagamo,
da potisnete so-voznikov sedež maksimalno nazaj in na tistem mestu postavite dozo) in jo aktiviramo
(pritisnemo na pršilno glavo, da se zaskoči in začne samodejno pršiti). Nato izstopimo iz avtomobila, zapremo
vrata in počakamo 10 do 12 minut, da se s pomočjo kroženja zraka v avtomobilu, klimatski sistem prečisti
(sprej doza pa se po cca. 3 min. samodejno izprazni). Po približno 12 minutah izključimo še notranje kroženje
zraka in klimatski sistem je očiščen oz. dezinficiran.
Način uporabe (klimatske naprave v stanovanjskih ali delovnih prostorih): Za dezinficiranje stanovanjskih
oz. delovnih prostorov pravtako uporabimo A-SEPT (100 ml). Za prečiščevanje prostorov pa v večini primerov
potrebujemo več, kot eno sprej dozo A-SEPT (100 ml) in sicer: cca. 1 sprej dozo / 20 m2. Preden torej začnemo
zapremo vsa okna in vrata in vklopimo klimatsko napravo ter aktiviramo sprej dozo (pritisnemo na pršilno
glavo, da se zaskoči in začne samodejno pršiti – doza se po cca. 3 min. samodejno izprazni). Nato odidemo iz
prostora in pustimo vse skupaj delovati približno 20 min., da se klimatski sistem prečisti. Po končanem
postopku lahko klima napravo izključimo in klimatski sistem je očiščen.
5.) Osebna higiena:
Splošna dezinfekcija (npr.: kozarci in posoda za pitje oz. za prehranjevanje – predvsem v eksotičnih državah,
kjer že zaradi podnebja prevladujejo kužne bolezni – virusi, bakterije, gljivice, …).

A-SEPT
Dezinficira, čisti in ščiti!

Za vse dodatne informacije in razlage pa prosimo pokličite na tel. št.: 02 / 228 0851
z veseljem vam bomo na voljo!

MA-ECO CHEM d.o.o.
Vaši problemi, naš izziv!

