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Η Formula Sanosil είναι µοναδική, αλλά Brilliantly απλή
Sanosil πατενταρισµένη τεχνολογία - Complex, Synergistic Χηµείας
Sanosil τεχνολογία εκµεταλλεύεται την,
οξειδωτική δύναµη του υπεροξειδίου του
υδρογόνου µε την έγχυση µε το δίπλωµα
ευρεσιτεχνίας µας oligodynamic τεχνολογία.
(αντιµικροβιακή δράση των ποσοτήτων
λεπτών µεταλλικών ιόντων)
Κατά τη διάρκεια αυτής της περίπλοκης
διαδικασίας, το υπεροξείδιο του υδρογόνου
σταθεροποιείται αφού ενισχύθηκε µε ιόντα
αργύρου.
Το αποτέλεσµα είναι το ότι ‘’µια ρίζα
αρχιτεκτονικής ρευστότητας’’ να είναι ικανή
ώστε να καταστρέφει ένα ευρύ φάσµα
µικροοργανισµών, συµπεριλαµβανοµένων
παθογόνων βακτηριδίων, ιούς, µύκητες και
πρωτόζωα (µαγιά).
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Μηχανισµός Killing Multi-Πολύπλευρη
Sanosil συνδυάζει υπεροξείδιο του υδρογόνου και
ασήµι συνεργικά, απελευθερώνοντας εξαιρετικά
αντιδραστικές ελεύθερες ρίζες που αµέσως αρχίζουν
να επιτεθεί στην κυτταρική µεµβράνη του
στοχευόµενου µικροοργανισµού.
Αυτό αποδυναµώνει το κύτταρο και επιτρέπει τα
ιόντα αργύρου για να εισέλθουν. Μαζί, ο άργυρος
και υπεροξείδιο του υδρογόνου καταστρέψει τον
µικροοργανισµό από:
1. Επίθεση και την διατάραξη της κυτταρικής
µεµβράνης.
2. ∆έσµευση στα ένζυµα που προκαλούν
µετουσίωση. Αυτό εξουδετερώνει την πηγή
ενέργειας του κυττάρου που επιφέρει ταχύ θάνατο.
3. Η πρόσδεση στο DNA για να σταµατήσει την
αντιγραφή.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, το υπεροξείδιο
του υδρογόνου αποσυντίθεται σε νερό και οξυγόνο
αερίου, η οποία δηµιουργεί ένα εξαιρετικά τοξικό
περιβάλλον για τα αναερόβια. Αυτό ολοκληρώνει
την ενεργό διαδικασία απολύµανσης.
Όταν χρησιµοποιείται σε επιφάνειες,

Sanosil Απολυµαντικό δεν απαιτεί
ξέβγαλµα.
Το Sanosil αποσυντίθεται σε νερό και
οξυγόνο.
Το Sanosil δεν περιέχει χλωριούχα ή
βρωµιούχα συστατικά.
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Sanosil is MORE Than Hydrogen Peroxide
Sanosil είναι κάτι περισσότερο από
το υπεροξείδιο του υδρογόνου
Υπεροξείδιο του υδρογόνου έχει
χρησιµοποιηθεί από καιρό ως ένα
αντι-µικροβιακό παράγοντα.
Η φόρµουλα Sanosil περιέχει
υπεροξείδιο του υδρογόνου, η οποία,
σε συνδυασµό µε άλλα ιδιόκτητο
πρώτες ύλες, µετατρέπεται σε ένα
εντελώς νέο υλικό.
Έτσι, ενώ η βασική του υπεροξειδίου
του υδρογόνου είχε περιοριστεί
σκοτώνοντας τους µηχανισµούς, την
αποτελεσµατικότητα και τη
σταθερότητα.
Sanosil είναι ένα πολύ-µηχανιστικό,
εξαιρετικά σταθερό, προϊόν ευρέος
φάσµατος.
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Sanosil Simply Outperforms Commodity Disinfectants
Sanosil υπερτερεί
Κατά την εξέταση της χρηστικότητας των απολυµαντικό, Sanosil είναι
το µόνο προϊόν που διατίθεται σήµερα και παραδίδει την
αποτελεσµατικότητα που απαιτείτε, µε τα χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων που θα µπορούν να χρησιµοποιήσουν τους χώρους
σχεδόν αµέσως.
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Το Sanosil® HALO είναι µια ηλεκτρική
συσκευή µε πλήρη αυτοµατισµό, για
αποτελεσµατική εφαρµογή δια ψεκασµού
των υγρών απολυµαντικών Sanosil .
Μέσα σε ελάχιστα λεπτά το Sanosil θα
διανεµηθεί µε την µορφή οµίχλης,
(εναιώρηµα σταγόνων πολύ µικρού
διαµετρήµατος), καλύπτοντας κάθε γωνιά
ακόµα και σε µη προσεγγίσιµα σηµεία,
καταστρέφοντας αποτελεσµατικά όλα τα
παθογόνα µικρόβια µέσα στον εκτιµώµενο
όγκο του δωµατίου, χωρίς να αφήνει υγρά
υπολείµµατα ή εµφανής εναποθέσεις
(στίγµατα) πάνω στις επιφάνειες.
Μετά από 90 λεπτά το δωµάτιο µπορεί να
ξαναχρησιµοποιηθεί.
To Sanosil SUPER 25 ως απολυµαντικό
είναι εγκεκριµένο από τον ΕΟΦ.

https://www.youtube.com/watch?v=SIwZwPzEozU
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Introduction to operating the HaloFogger™
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HaloFogger™ snapshot
https://www.youtube.com/watch?v=SIw
ZwPzEozU

Οδηγίες Halo Operation Training
https://www.youtube.com/watch?v=hly
bz8G2PNg&feature=youtu.be
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Βιοµηχανία ποτών
Dairy Industry
Βιοµηχανία επεξεργασίας τροφίµων
Animal Farms / Επεξεργασίας Κρέατος
Fish & Shrimp Farms / Επεξεργασία
Γεωργία
Κλιµατισµός Συστήµατα & πύργους ψύξης
Ξενοδοχεία / Εστιατόρια / γηροκοµεία / Σχολεία / Νοσοκοµεία
Ιατρικός Τοµέας
Καλλυντικά & Φαρµακευτική Βιοµηχανία (Παραγωγή, εργαστήριο
κλπ ..)
Πισίνες
Προµήθειες νερού
Air & Water Φίλτρα
Απόβλητα Επεξεργασία Νερού
Τουρισµός
Οικιακά

Το µέλλον αρχίζει σήµερα.
Η ιστορία επιτυχίας του Sanosil ® Απολυµαντικά βασίζεται σε τρεις βασικές πτυχές
διεξοδική κατανόηση της χηµείας της απολύµανσης
γενικής εφαρµογής, αποτελεσµατική και οικολογικά προϊόντα απολύµανσης
εφαρµογή τεχνογνωσία που υποστηρίζεται από χρόνια εµπειρίας στο χώρο της
απολύµανσης Sanosil
προσφέρει προϊόντα και λύσεις για κάθε εφαρµογή!
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Fogging ή αεροζόλ απολύµανση χρησιµοποιείται οπουδήποτε µεγάλοι όγκοι
πρέπει να αντιµετωπίζονται εντελώς µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Με τον τρόπο αυτό, το απολυµαντικό εξατµίζεται σε πολύ λεπτών
σταγονιδίων µε τη χρήση µιας κατάλληλης συσκευής (ζεστό ή κρύο οµίχλη)
και εµφυσάται στον αέρα.
Μόλις εγκατασταθούν επί της επιφανείας, αυτά τα σταγονίδια απλώνονται
απολυµαντικό αποτέλεσµα τους

Sanosil απολυµαντικά - για την καλύτερη απολύµανση:
Sanosil απολυµαντικά είναι επίσης κατάλληλα για αυτό το είδος της εφαρµογής, γιατί εκτός από γενικά
πλεονεκτήµατα, όπως ...:
Αξιόπιστα καταπολεµά τα βακτήρια, οι ιοί, ζύµες και µύκητες
∆εν υπάρχουν γνωστές µικροβιολογική αντίσταση (2-φάση του προϊόντος)
Depot αποτέλεσµα (αναστέλλει την εκ νέου µόλυνση µε µικρόβια)
Χωρίς αρώµατα και χρωστικές ουσίες
Φιλικές προς το περιβάλλον (σχεδόν αποσυντίθεται 100% σε νερό και οξυγόνο)

... Που έχουν τις ιδιότητες ενός απολυµαντικό σπρέι πρέπει να έχει µε όλα τα µέσα:
Εύφλεκτα, δεν αποτελούν οποιαδήποτε εκρηκτικούς ατµούς
∆εν αφήνει κανένα κολλώδες ή άλλως δυσάρεστη υπολείµµατα
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς την προσθήκη παραγόντων θολώσει
Σταθερό αποτελεσµατικότητα µέχρι την ξήρανση
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Το "µυστικό" των απολυµαντικών Sanosil είναι το συνδυασµένο αποτέλεσµα
2-φάση της κύρια συστατικά υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) και ασήµι.
Το οξυγόνο διασπάται από το υπεροξείδιο του υδρογόνου προσβάλλει τα
κυτταρικά τοιχώµατα των µικροοργανισµών κατά την άµεση επαφή.
Η χηµική αντίδραση του οξυγόνου µε τα µόρια στα κυτταρικά τοιχώµατα
denaturises και καταστρέφει αυτά.
Η επίδραση αυτή ενισχύεται από ιόντα αργύρου που προσδένονται στους
δισουλφιδικούς δεσµούς ορισµένων πρωτεϊνών, τόσο του συµπλόκου
αναπαραγωγής καθώς και του µεταβολικού συστήµατος των
µικροοργανισµών, και την απενεργοποίηση ή την κατακρήµνιση αυτών.

Πολυδύναµα βιοκτόνα, π.χ. τα απολυµαντικά Sanosil, είναι πολύ λιγότερο
προβληµατική όσον αφορά την αντοχή.
Μέχρι στιγµής, δεν υπάρχει µικρόβιο που κατάφερε να αναπτύξει µια αντίσταση
ενάντια Sanosil.

Κατάλληλα για τις εφαρµογές:
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