
KOMPLEXNÁ 
DEZINFEKCIA 
POVRCHOV 
 
ČISTENIE  
A DEZINFEKCIA 
VZDUCHOTECHNIKY 



Preventívne opatrenia 

Pravidelné revízie VZT Pravidelné 
udržiavanie čistoty 

Kvalitná dezinfekcia 
VZT a povrchov 

Kvalitné čistiace 
prípravky 



Naše služby 

1 

Čistenie a dezinfekcia VZT 
- Odstránenie nečistôt a prachu z 
celého ventilačného systému s 
následnou dezinfekciou 

- Suché čistenie rotačnými kefami 
a zároveň sa nečistoty odsávajú 
výkonným ventilátorom do zberného 
vaku 

2 

Dezinfekcia povrchov 
- Likvidácia čo najväčšieho počtu 
choroboplodných alebo nežiadúcich 
mikroorganizmov ako sú víri, baktérie 
a plesne 

- Pravidelná povrchová dezinfekcia 
výrazne pomôže vydezinfikovať a 
následne ochrániť daný priestor 



Oblasti využitia 

 Moderná Polymérová dezinfekcia PolyHMG 

 Hygienické zabezpečenie priestorov, v rámci 

prevencie vzniku a šírenia epidémií 

 Likvidácia ložiska infekcie pri prebiehajúcej 

epidémii 

 Eliminácia a prevencia zápachov, zlepšuje 

kvalitu vzduchu, príjemná vôňa 



Oblasti využitia 

 Školy a školské zariadenia 

 Verejné budovy, úrady 

 Reštaurácie a gastronómia 

 Priemyselné areály 

 Výrobné haly a linky 

 Maloobchodné predajne 

 Obchodné centrá 

 Zdravotnícke zariadenia 

 Nemocnice a polikliniky 

 Finančné inštitúcie 

 Bytové domy 



1. Odstraňuje baktérie, vírusy a plesne  

 MRSA, Legionella, Listeria 

 Adeno, Polio, H5N1 

 prascia chrípka, BVDV 

 TBC, M. Avium, M. Terrae,... 

 
 

Výnimočné vlastnosti dezinfekcie  
PolyHMG 



2. Vytvára polymérovú vrstvu PolyHMG 

 Dlhodobý účinok 

 Zabíja existujúce mikroorganizmy a 

zabraňujú ich budúcemu výskytu 

 Nebieli 

 Nehorľavá, nekorozívna 

 Stabilná, neprchavá, nereaktívna, 

neoxidačná 

 
 

 
 

Výnimočné vlastnosti dezinfekcie  
PolyHMG 



3. Ekologický bezchlórový prostriedok 

 Alternatíva k dezinfekčnému účinku 

chlóru 

 bez rizika tvorby škodlivých 

chloramínov 

 neničí materiály (o.i. textil, drevo, 

gumu, korok, plasty, kovy, sklo,..) 

 neobsahuje alkoholy aldehydy, fenoly 

 bez farby, zápachu a má nízke pH 

 
 

Výnimočné vlastnosti dezinfekcie  
PolyHMG 



Vzduchotechnika 

 Znečistená ventilácia 

 Nedostatočná/zanedbaná 
údržba ventilačného 
zariadenia 

 Baktérie, vírusy, plesne, rôzne 
nečistoty sú ventiláciou 
roznášané 

 Nepríjemný zápach, 
mikroskopické vláknité huby, 
plesne sa stanú aerosólom, 
ktorým sa ďalej šíria 
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