
 

 

Soluție biodegradabila de 

pulverizat, pe baza de 

nanotehnologie, penru 

curatarea suprafetelor cu 

agenți antimicrobieni 
 

Nume produs:  
DeSalin Mas 
 

Aplicatii: 
 
• Formula antimicrobiana 

specială pentru nebulizator sau 

aplicare prin pulverizare 

electrostatica în zone urbane 

inchise sau deschse 
 
• Protejeaza suprafetele 

împotriva biofilmului și a 

microbilor 

Avantaje: 
 
• Conține combinata o gama larga 

de agenți antimicrobieni și de 

dezinfectare: compusi de amoniu 

cvadruplu și Quaternary Ammonium 

Compounds (QACs) și coloizi nano-

argint(Ag)  

• Acțiune rapida (10min)  
• Compatibila atât cu nebulizatori 

de volum scăzut cât și cu sisteme 

de sprayere cu pulverizare 

electrostatica 

• fără spuma -cu evaporare 
rapida  

• Formula concentrata (diluabila de 
pana la 10 ori) pentru o folosire 
eficienta  

• Fără miros puternic de inalbitor  
• Fără inalbitor(NaClO) sau 

peroxizi  
• Nu necesita clatirea cu apa  
• Nepericulos - necoroziv  
• în conformitate cu HACCP   
• formula biodegradabila 

Ambalare: 

 
• 3L (0.8 US gal) bidon de plastic  
• 10L (2.64 US gal) bidon de plastic 
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DeSalin 
Mas 

 

Solutie biodegradabila de pulverizat, pe baza de  

nanotehnologie, penru curatarea suprafetelor cu agenți 

antimicrobieni 
 

Nanotehnologia chiar funcționează. Stimuleaza proprietatile materialelor 

comune de a livra protecția, igiena și curatire de înaltă performanta. Și când 

vine vorba despre o igienizare în masa cu un echipamente de pulverizare, 

formula NanoPhos  pe baza de nanotehnologie livrează tot: nanoargint în 

formula coloidala și compusi de amoniu cvadruplu compusi de amoniu 

cvadruplu pentru protecția împotriva microbilor.  
Protecție igienica totala: Particulele de ceața de  DeSalin Mas asigura protecția 

împotriva bacteriilor și microbilor.O abordare holistica pentru Igiena de protecție 

a suprafetelor, cu proprietăți „verzi”. Pentru aplicare cu nebulizatorul sau 

pulverizare electrostatica în zone libere în cadrul proceselor de restautrare, 

decontaminare și control al contaminarii, sau ca supliment final de curatire și 

protecție igienica. Pulverizarea este considerată o procedura de dezinfectie de 

rutina în zonele inchise astfel încât ceața rămâne în zona care este tratata. Fără 

inalbitor.  
Aplicare:  

Aplicare directa în zone inchise:  Diluabil de pana la 10 ori din volumul initial. 

Adăugați o jumătate de cana  (120mL, 4.0 fl.oz.) de DeSalin Mas la 1,5L (0.40 

US gal) de apa. Umpleți rezervorul curat al pulverizatorului cu produsul diluat. 

După pregatirea pulverizatorului sigilati toate ferestrele și ușile. Părăsiți aria 

pulverizata in timpul recomandat de producătorul echipamentului. Nu intrați în 

area tratata pana când ceața nu s-a lăsat sau nu a dispărut. Dupe ce ciclul de 

pulverizare s-a terminat, ventilati puternic zona tratata înainte de intrare, pana 

când suspensia a dispărut. Nu folosiți alte echipamente în zona pulverizata 

pana când nu s-a uscat tratamentul. Doar pentru uz profesional. 
 
 

Măsuri de siguranța și preventie:  
Consultati Fisa de securitate sau normativele sistemului armonizat de clasificare și 

etichetare a chimicalelor (GHS)  of Chemicals (GHS). 

 
DeSalin® este o marca înregistrată a  NanoPhos SA 

 
TUNE THE NANOWORLD TO SERVE THE MACROWORLD   
PO Box 519, Science & Technology Park of Lavrio, Τ: +30 22920 69312 E: info@NanoPhos.com 

Lavrio 19500, Greece F: +30 22920 69303 www.NanoPhos.com 
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