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      automate de bauturi, masute de cafea)
• Intari/iesiri: Manere, balustade, ascensoare
• Turnicheti și mobilier în spații publice

• Bancuri de lucru
• Vestiare 
• Toalete
• Turnicheti si receptii pentru furnizori si 
clienti

RECOMANDARI DE UTILIZARE 

FABRICI

• Sali de conferinta
•  Toalete
• Statii de lucru (brouri, scaune)
• Mobilier
• Zone de recreere (expresoare de cafea,                

• Zonele clientiilor (vestiare, sali de              
     tratament, sali de asteptare)
• Marfa si rafturi
• Posturi de lucru (cade de marcat, ghisee, 
mobilier)
• Toalete

• Scaune pasageri
• Manere, usi, balustrade,          
     butoane)
• Toalete
• Zona predare bagaje
• Zone depozitare 
• Echipamente validare
• Sali de asteptare

CONSTRUCTII 

• Cabine vehicule de lucru
• Masini de companie
• Vestiare
• Toalete
• Zone de recreere

• Echipamente
• Vestiare
• Sali de asteptare
• Zone de relaxare
•   Sali de tratament

• Camere 
• Toalete 
• Sali de asteptare
• Turnicheti
• Scaune
• Mobilier

INVATAMANT

HO.RE.CA

TRANSPORT

RETAIL (NON-FOOD)

WELLNESS

CLADIRI DE BIROURI

TEHNOLOGIE DE DEZINFECTIE 
ELECTROSTATICA

77 (Diuza pt. particule de 80 microni)

138 (Diuza pt. particule de 100 microni)

Autonomie cu un rezervor min 22 / 12 / 8

Pompa de solutie  W 20

Sursa de alimentare    V 18 V Li-ion Battery 2000 mAh (Standard)

18 V Li-ion Battery 4000 mAh (Optional)

Autonomie baterie                                                                 pana la h                                                      6

Dimensiuni aparat (L x h x w) mm 417 /280 /95

TECHNICAL DATA E-SPRAY

Productivitate teoretica                                                    pana la  sqm/h 350

Rezervor pentru dezinfectant    l 1

Forma diuza Conica

Dimensiune particule  µm 40 /80 /100

Debit ml/min                            45 (Diuza pt. particule de 40 microni)

• Birouri și mobilier
• Jucării și echipamente
• Uși și mânere
• Toalete
• Sali de asteptare
• Turnicheti
• Vestiare
• Săli de clasă
• Birouri și stații de lucru
• Zone de relaxare
• Săli de conferinta
• Scaune de clasă / auditorium
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Un spray încărcat electrostatic poate atinge întreaga zonă vizată
 uniform, chiar până în cele mai ascunse puncte. Norul 
dezinfectant învăluie complet suprafața, dezinfectând fiecare 
parte a acestuia.

Dezinfectarea electrostatică permite acoperirea rapidă și 
uniformă a unei suprafețe cu o soluție dezinfectantă. Aplicatorul 
electrostatic oferă o sarcină electrică soluției de dezinfectare 
care iese din duză. Moleculele încărcate se resping reciproc, 
astfel încât păstrează o distanță uniformă unele de altele, dar, în 
același timp, sunt atrase de suprafața de tratat. Rezistența 
particulelor încărcate este mai mare decât cea a gravitației, 
astfel încât acestea sunt atrase imediat de suprafață și nu cad la 
sol. Atracția asigură, așadar, că toate particulele dezinfectantului
 se așează pe suprafață, creând astfel un acoperire grad, fără a 
lăsa în afara zonelor.

De ce aveti nevoie de E-Spray?

Cum functioneaza?

Aplicatorul electrostatic ofera o 
sarcina electrica solutiei de 

dezinfectare care iese din duza.
Suprafetele sunt atinse si 

acoperite de solutia micronizata
Fiecare suprafata este 

acoperita uniform cu solutie 
micronizata

Particulele  încarcate  sunt   
       atrase de suprafata

AVANTAJE

Rezistența particulelor încărcate este mai mare decât cea a gravitației, 
astfel încât acestea sunt atrase imediat de suprafață și nu cad la sol.

E-Spray este un pistol de dezinfectare profesional care folosește

E-Spray este ușor și foarte confortabil, alimentat de o baterie cu
 litiu care vă permite să efectuați dezinfectarea timp de câteva 
ore, liber și oriunde, fără a fi legat de un cablu. Dezinfectantul 
este pulverizat în picături foarte mici și ușoare, care ajung în 
fiecare punct al zonei pentru a fi tratate și stabilite eficient. Prin 
sarcina electrostatică picăturile sunt atrase de suprafața vizată 
și, în timp ce se așează, creează o acoperire dezinfectantă.

 principiul de inducție electrostatică pentru a face mult  mai
 eficient dezinfectarea suprafețelor și mai uniform.

ADAPTAT PENTRU MULTE • Mai multe duze sunt disponibile pentru a crea picături de diferite dimensiuni, în funcție de           
ZONE DE UTILIZARE                                   necesități și aplicații
                                                                 • Dimensiunile mici permit operatorului să igienizeze și camere mici, precum băi sau birouri

CALITATEA  DEZINFECTIEI            •  Dezinfectantul  aderă  rapid  la  toate  suprafețele,  chiar  și  la  cele  curbate,  nu  creează  picături 
aglomerate și ajunge chiar și în zone greu accesibile.

  •  Soluția  este distribuită  uniform pe întreaga suprafață,  oferind o acoperire  de 360 de grade, 
care crește calitatea igienizării.

  • Soluția este micronizată în particule mici, care se usucă rapid și nu umezesc suprafețele și nu 
creează scurgeri

  • Îmbunătățește experiența clienților, liniștită de un mediu sigur din punct de vedere igienic

Germenii și bacteriile se răspândesc foarte repede și se așează în
 colțurile strânse și în locuri ascunse. Dezinfectarea eficientă cu 
mâna durează foarte mult timp și necesită costuri prohibitive. În 
plus, există multe zone dificil de dezinfectat, cum ar fi tastaturiile
 și telefoanele din birouri sau checkout-urile în supermarketuri 
sau magazine.

TIMPUL DE DEZINFECTIE • Distribuirea rapidă a soluției de igienizare garantează economisirea timpului
  • Micronizarea salvează soluția de dezinfectant: folosind mai puțin lichid, se poate efectua        
                                                                      igienizarea pentru un timp mai indelungat

                                                                    • Reduce consumul de solutie dezinfectanta cu pana la 65%

AUTONOMIE DE UTILIZARE • Datorită bateriilor cu litiu, acesta poate igieniza până la 6 ore continuu     
                                                                • Bateria de rezervă dublează timpul de funcționare

CONFORT IN UTILIZARE • Ușor și confortabil de utilizat nu oboseste operatorul care poate continua să lucreze câteva ore

SIGURANTA •  E-Spray vă permite să efectuați  activitățile de igienizare cerute de reglementările în vigoare 
privind siguranța la locul de muncă.

  • Reduce riscul contaminării de contact între suprafețele orizontale și verticale
  • Nu este nevoie să uscați suprafața cu o cârpă după aplicare. Ca urmare, riscul de contaminare

încrucișată care este generată când agenții patogeni (viruși și bacterii) sunt mutați dintr-un loc
 în altul prin transferul la o cârpă este mult redus.

E-Spray creste productivitatea        • Are un impact pozitiv asupra absenteismului la locul de muncă și asupra sănătății generale a 
unității.

Suport diuza incorporat

Printede pentru curea de umar

Maner 
Ergonomic

Electrostatic 
ON/OFFDIUZE

Particule de 40 microni
(22 min. autonomie)

Particule de 100 microni
(8 min. autonomie)

Baterie Lithium de 18V
Rezervor 
solutie 1L 

Optional rucsac cu rezervor de
 2L pt. solutie dezinfectanta

Particule de 80 microni
(12 min. autonomie)


