DEZINFEKCIJSKA SREDSTVA:
MA-ECO A-SEPT:
Večnamensko dezinfekcijsko čistilo za avtomobil, v gospodinjstvu in za uporabo pri
kampiranju, fitnesu in pri vseh drugih vaših konjičkih:
MA-ECO A-SEPT je hitro delujoče dezinfekcijsko sredstvo na alkoholni bazi. Ne vsebuje
formaldehida. Z dodatki posebnih inhibitorjev tudi po ponavljajoči se uporabi ne nagrizejo
lakiranih površin ali plastičnih materialov. Ima nemško in mednarodno farmakološko dovoljenje
za uporabo (dovoljenje DGHM/VII Liste). Mikrobiološko je testirano v Zavodu za zdravstveno
varstvo Maribor. Primeren je za nanašanje na vse vrste plastičnih materialov, tekstila, lakirane
površine, les, kovine in tudi za keramične površine. Uporabna področja so predvsem:
zdravstvo in farmacija – ordinacije in čakalnice, laboratoriji, prehrambena industrija (kuhinje),
industrija pijač, osebna higiena, avtomobili, domača gospodinjstva, kozmetični in lepotilni
saloni, šport (hobiji) – npr. fitnes centri in telovadnice (slačilnice), področja kampiranja, kot
tudi v prometu (avtomobili, avtobusi, železnica - vlaki, letala, itd.).
Proizvod ima sledeče 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 in ne povzroča razbarvanja
površin;
- Je idealen za vse sanitarne opreme, kopalnice, kabine za tuširanje, armature, vrtne
garniture.
MA-ECO A-SEPT - ponujamo tržišču v naslednji embalaži:
50 ml mehanski razpršilec v kartonu po 24 kosov;
100 ml aerosol (za klimatske naprave) po 24 kosov v kartonu;
400 ml aerosol – sprej po 12 kosov kartonu;
500 ml v obliki mehanskega razpršilca ali v rinfuzi (tekočina) v kartonu po 6 kosov;
1000 ml (1 L) v obliki mehanskega razpršilca ali v rinfuzi (tekočina) v kartonu po 6 kosov.
BIOSTREAM ZERO:
Je koncentrat za dezinfekcijo vode, s katerim dosežemo neoporečnost sanitarne vode in
vodovodnega sistema že po 5 minutah. Proizvod je zelo učinkovit biocid, saj s pomočjo
vsebovanega sredstva klor-dioksida že v majhnih koncentracijah, na širokem pH-področju,
učinkovito uničuje bakterije, gljivice, biofilme in viruse, ki se zadržujejo v vsakem vodovodnem
sistemu oziroma v vodnem rezervoarju in tako izboljšuje tudi kvaliteto pitne vode. (več o tem
pod spletnim naslovom: www. Biostream.si ali www. Biostream.de).
Biostream ZERO – klorov dioksid – pripravljen po peroksodisulfatni metodi, je edini v
Sloveniji, ki je s strani Ministrstva za zdravje registriran in odobren za dezinfekcijo
pitne vode.
Biostream ZERO ima bistvene prednosti pred dosedaj poznanimi dezinfektanti: je brez
prostega klora, ne tvori THL (trihalogenidov), ne vpliva na vonj in okus vode in je
biorazgradljiv, je v povprečju vsaj 5 x močnejši dezinfektant od dosedanjih dezinfekcijskih
sredstev za vodo, deluje v širokem pH območju, je zelo uspešen v boju proti bakterijam - tudi
proti legioneli (že pri nizkih temperaturah vode), učinkovito uničuje biofilm in preprečuje
ponoven nastanek le tega, zagotavlja enostavno rokovanje, vzdrževanje - brez posebnih
varnostnih ukrepov.
Za vse dodatne informacije in razlage smo vam radi na voljo ( telef. številka: 02 228 0851 )!

