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За повишени хигиенни изисквания
Превенция - Почистване – Дезинфекция
Ръчноводими и машини за седящ водач НАКО

Надеждно ограничаване на патогените
Дръжки за врати, ръкохватки, тоалетни чинии: когато
докосвате

такива

обикновени

предмети,

вирусите,

микробите и бактериите лесно се предават от човек на
човек, дори без личен контакт. Дезинфекция на тези
предмети с ръчния инструмент за пръскане на НАКО
ефективно спира разпространението на патогени.

Чисти повърхности и чиста машина
Всички компоненти на почистващата машина са лесно
достъпни и могат да бъдат дезинфектирани бързо и
надеждно с ръчния уред.

Дезинфекция на всеки детайл
Хигиената става все по-важна не само в особено
чувствителни зони. За да изпълнят засилените
изисквания за дезинфекция, HАКО подопочистващите
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машини могат да бъдат оборудвани с допълнителни
инструменти

-

за

големи

площи

или

специални

1

приложения. Така не само осигуряват отлични резултати
от

почистването,

но

имат

и

ценен

принос

за
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предотвратяване и ограничаване предаванетото на
патогени чрез замърсени повърхности.
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Предимствата на комбинирането на
почистване и дезинфекция:

Използване на резервоара за дезинфектант

• Само една машина за почистване и дезинфекция

След приключване на почистването, резервоарът се

• Лесна употреба

използва за разтвор дезинфектант/вода, който се

• Решения

за

всички

области:

автоматизирана

нанася върху повърхността директно чрез дисковата

дезинфекция чрез четката на машината (стандартно

четка, пръскачката или ръчния уред за пръскане.

оборудване) и пръскачката или ръчна дезинфекция

Подходящ

чрез уреда за пръскане

например

• Гъвкаво приложение

Hako-AquaControl
Спестете до 50% вода при използване
на подопочистващите машини НАКО:
интелигентна

автоматично

спиране

в

дезинфекция
логистични

на

бази

големи
или

преработка на храни.

• Подобрена чистота и повишена хигиена

чрез

за

система
на

когато машината не се движи.

и

водата,

1

Резервоар
за разтвор с дезинфектант
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Четка за дезинфекция

3

Пръскачка за дезинфекция

4

Ръчна пръскачка за дезинфекция

площи,

сектори

за

Ръчноводими подопочистващи машини
За малки до средни площи, напр. в училища,
болници и детски градини или спа центрове, сауни
и спортни зали: Дезинфекционният разтвор се
нанася чрез химически контейнер и дозираща
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система през главата на четката или ръчната
пръскачка. Като алтернатива дезинфектантите
могат да бъдат смесени с вода в резервоара за
разтвор.
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Ръчна пръскачка
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Четка за почистване
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Химически контейнер с „on-board” дозираща
система за дезинфектанти или почистващи
препарати
Използване на химическия контейнер и на

Комбинирано приложение: Почистване и дезинфекция в
една работна стъпка

дозиращата система за прилагане на разтвор

площи: Разтворът за дезинфекция се нанася с помощта на

вода/дезинфектант.

лесно

фронтално монтиран контейнер чрез пръскачка или ръчния

редуване на почистване и дезинфекция, тъй

уред за пръскане, докато почистващата четка на машината

като водата в резервоара остава неутрална.

си почива. Подходящ за производство, обществени сгради

Подходящ за супермаркети, коли, автокъщи и

и съоръжения, и други

Предимство:

Едновременно почистване и дезинфекция на големи

други
1

Резервоар за разтвор / чиста вода

1

Резервоар за разтвор / чиста вода

2

Четка
за почистване или дезинфекция


2

Четка за почистване

3

Пръскачка за дезинфекция

3

Пръскачка за дезинфекция

4

Ръчна пръскачка за дезинфекция

4

Ръчна пръскачка за дезинфекция
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Химически
контейнер за разтвор с

дезинфектант или препарат за почистване

Химически контейнер за почистващ препарат

6

Фронтално монтиран контейнер за дезинфекционния разтвор

Тази функция за оборудването на
резервоара

с

антибактериални

свойства предпазва пластмасовия
материал и намалява развитието
на бактерии и микроорганизми.

quantity of microorganisms

®

с Hako-AntiBac ®

Повече от чистота
Необходимостта

от

service life of the tank
без Hako-AntiBac ®

строги

хигиенни стандарти постоянно се
увеличава, не само в чувствителни
области като болници и родилни
отделения.

Защитава както хората, така и почистващата техника
Технологията за почистване от Hako, не се използва само за дезинфекция
на подове и повърхности, но и за подобряване хигиената на самата
машина: например оборудване на резервоарите за чиста и мръсна вода с
Hako-AntiBac системата – иновативна антибактериална функция, която
защитава пластмасовия материал на резервоарите и намалява развитието
на бактерии и която прави много по-лесни за изпълнение дори
най-високите хигиенни стандарти с минимални усилия за почистване.
Други предимства на Hako-AntiBac®:
• Подобрена хигиена и намалено разпространение на миризми
• Защитава здравето и безопасността на служителите поради
по-малко контакти с микроорганизми
околната среда и намалява разходите заради по-ниската
• Защитава

консумация на дезинфектанти и препарати за почистване

Хигиената като стандарт
Резервоарът на CLH версията на нашия
модел Scrubmaster B45 е оборудван с
Hako-AntiBac като стандарт. За всички
останали

модели

Hako-AntiBac

се

предлага като опция.

• Удължава експлоатационния живот на резервоара на машината
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Form, colour and design of our products are subject to modifications in favour of further technical development. Pictures may show optional equipment.
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