DEZYNFEKCJA ZA POMOCĄ
SUCHEJ MGŁY
Dezynfekcja pomieszczeń
na poziomie cząsteczek powietrza
Bez zwilżania powierzchni

KURINEA
Nawilżenie powietrza
Sucha Mgła – ultra delikatna jednolita mgła o średnicy kropel
poniżej 10 μm. Rozpylenie tak drobnych kropel zabezpiecza
przedmioty i urządzenia w pomieszczeniu, w którym pracuje
rozpylacz, przed uszkodzeniami spowodowanymi zalaniem lub
zamoczeniem.
Mobilny rozpylacz Suchej Mgły Kurinea jest oparty o system
rozpylania AKIMist japońskiej firmy Ikeuchi. Rozpylacz podczas pracy wytwarza mgłę o średniej średnicy kropel wielkości
7.5 μm. Dzięki temu może być stosowany w pomieszczeniach,
gdzie są obecne przedmioty czułe na zawilgocenie. Bardzo
drobne krople rozpylone w powietrzu nawilżają powietrze skuteczniej i trwalej, niż krople wytwarzane w tradycyjnych urządzeniach. Rozpylacz Kurinea jest energooszczędny i obniża koszty
nawilżania powietrza.
Mobilny rozpylacz Kurinea ma zastosowanie wszędzie, gdzie
wymagane jest zwiększenie wilgotności powietrza w sposób
bezpieczny i trwały. Wykonując swoje zadanie Sucha Mgła
nie powoduje zwilżenia przedmiotów w swoim otoczeniu, przez
co jest bezpieczna dla otoczenia i przedmiotów znajdujących
się w pomieszczeniach.

Branże, w których z powodzeniem
stosuje się rozpylacze Suchej Mgły:
medyczna
przemysł samochodowy
lakiernie
produkcja elektroniki

KURINEA P

hodowla zwierząt i roślin

Nawilżanie Suchą Mgłą znajduje
zastosowanie w procesach:
kontroli wilgotności powietrza
oczyszczania powietrza z kurzu i pyłu
wspomagania klimatyzacji w schładzaniu pomieszczeń
gdzie ważna jest odpowiednia wilgotność powietrza,
a niedopuszczalne jest zwilżenie powierzchni

KURINEA

Dezynfekcja
pomieszczeń

Środek dezynfekujący rozpylony w postaci Suchej Mgły tworzy w pomieszczeniu
jednorodną mieszankę cząsteczek powietrza i środka dezynfekującego.
Zawieszone w powietrzu drobne krople oddziałują bezpośrednio na bakterie
i wirusy znajdujące się w powietrzu, dzięki temu zostają one zneutralizowane
zanim opadną na powierzchnie dotykane przez człowieka (biurka, klamki,
komputery, itp.).
Nawet krótkie rozpylenie środka dezynfekującego w pomieszczeniu zmniejsza
ryzyko rozprzestrzenienia i zakażenia wirusami.
Dzięki rozpylaniu Suchej Mgły o bardzo drobnych kroplach rozpylacze Kurinea
znajdują zastosowanie jako urządzenia dezynfekujące skutecznie i bezpiecznie
funkcjonujące w pomieszczeniach. Kurinea dokładnie rozprowadza płyn dezynfekującyw całej przestrzeni, w której jest on rozpylany. Czynnik dezynfekujący w postaci Suchej Mgły unosi się w powietrzu w postaci bardzo drobnych
kropel, dzięki czemu tworzy jednorodną zawiesinę i pozostaje w zawieszeniu
dłużej, skuteczniej zabijając wirusy i bakterie oraz nawilżając powietrze. Dodatkowo, dzięki tak małym kroplom, Sucha Mgła jest bezpieczna dla otoczenia,
ponieważ nie powoduje zwilżania bądź zalania otaczających obiektów.
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Efekt
działania

Dezynfekcja Suchą Mgłą
świetnie sprawdza się w:
placówkach medycznych
gabinetach lekarskich, stomatologicznych, weterynaryjnych
placówkach edukacyjnych
domach opieki społecznej
sklepach i centrach handlowych
salonach kosmetycznych, fryzjerskich, samochodowych
biurach i salach konferencyjnych
wszelkich innych pomieszczeniach użytku publicznego

Mobilny rozpylacz Kurinea jest odpowiedzią na obecność wirusów unoszących się w powietrzu
w postaci mikrokropel uwalnianych z dróg oddechowych człowieka. Środek dezynfekujący
w postaci Suchej Mgły uderza bezpośrednio w wirusy, a bardzo małe wymiary kropel umożliwiają
środkom dezynfekującym działanie przez długi czas.

www.suchamgla.pl

