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Dobrý deň prajem 

 

V zmysle zdravotnej situácie ktorá vznikla už žiaľ aj na Slovensku si Vás dovoľujeme  

 

osloviť s ponukou, ktorá pomôže ľudskému zdraviu : 

 

Komplexnej dezinfekcie spoločných priestorov schodísk, madiel, zábradlí, klučiek a výťahov vo Vašom Bytovom dome. 

 

Dezinfekciu radi prídeme naniesť aerosolvovým distribučným zariadením ( Fogger - pištol ) 

 

Použitá dezinfekcia zabíja aj koronavírus!!!! 

 

Cena : 149 € bez DPH / schodisko s výťahom 

 

Interval funkčnosti dezinfekcie je 14 dní. 

 

Pozor: Bežne dostupné dezinfekčné prostriedky ako Savo, Sanytol a na báze alkoholu nevytvárajú súvislý film a rýchlo 

sa odparuju, čo znamená že povrch stráca rýchlejšie antibakteriálnu a antivirotickú ochranu. 

 

1. Fáze vieme prísť okamžite na Váš Bytový dom a riešiť to ako Havaríjny stav bez schôdzí. 
2. Fáza po ústupe konkrétnej hrozby vieme pravidelne a preventívne počas celého roka dezinfikovať Vaše 

bytové domy. 
 

 

Spôsob ako funguje PolyHMG dezinfekcia : 

 

podstata pôsobenia polymérovej dezinfekcie je v tom, že makromolekula PolyHMG sa infiltruje do bunky a vyradí z 

funkcie jej membránu a tým ju nenávratne poškodí, zničí jej celistvosť a tým bunka zanikne.  

Táto schopnosť bolo overené pri iných vírusoch a koronavírusoch a keďže COVID-19 je svojou základnou štruktúrou 

rovnaký, tak  na 99,9999% je účinný.   

 

Výhodou PolyHMG oproti iným dezinfekčným prostriedkom je v tom, že má schopnosť vytvoriť na povrchoch súvislý film 

a tým urobiť prostredie, ktoré je nehostinné pre vírusy alebo baktérie, čo v prípade iných dezinfekčných na báze chlóru, 

alkoholu....  

je účinok síce okamžitý, ale po odparení účinnej látky, povrch stráca svoju antibakteriálnu a anivirotickú odolnosť!!!  

Toto je hlavná výhoda PolyHMG dezinfekcie.  

 

 

 

 

V Bratislave 25.02.2020  

 

 

 S pozdravom 

 Erik Šleboda 0940 650 650 
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