
Dezinfekce prostor virucidním aerosolem.

Polymerová dezinfekce s

dlouhodobým virucidním účinkem

Moderní desinfekce na bázi polymerů likviduje viry,

bakterie a také plísně i houby minimálně 21 dnů od

nanesení. Aplikuje se ve formě aerosolu na stěny,

podlahy, stropy i veškeré vybavení. Díky svému

skupenství proniká i do nepřístupných koutů.

Dezinfekce může být jak preventivní (na místech, kde by se mohl virus vyskytnout), tak i ohnisková (na místech, kde

se jich prokazatelně virus vyskytl) a provádíme jí aplikací ve formě aerosolu. 

Dlouhodobě působící desinfekce na bázi polymerů vytvářejí na ošetřeném

povrchu souvislý mikro"lm, který při kontaktu likviduje viry (tedy i

koronavirus), bakterie, zárodky hub a plísní. Protože se nanáší jako aerosol,

dostane se dezinfekce doslova do všech skulin.

Aplikace aerosolem

APLIKACE PŘÍPRAVKU generátorem AEROSOLU

aktivní látky: propan-2-ol, KAS, glutaraldehyd

účinnost:
baktericidní, fungicidní, virucidní,

tuberkulocidn
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Pro koho je dezinfekce určena:

Obchody

Kanceláře

Auta

Skladovací haly

Výrobní prostory

Veřejné budovy

Bytové domy, SVJ

Rodinné domy

Příklad cen standartní dezinfekce:

Obchod - od 1500 kč

Kanceláře - od 2000 kč

SVJ - od 500kč

Příklad cen polymerová dezinfekce:

Obchod - od 3500 kč

Kanceláře - od 5000 kč

SVJ - od 1500kč



TB Facility s.r.o.

V oboru se pohybujeme od roku 1997.

Setkáváte se s námi již více jak 22 let.

Identi"kujete nás pod značkou TB Facilty

s.r.o. a BusinessClean s.r.o.

Mezi naše zákazníky patří jak malé a střední

"rmy, tak velke korporace a státní instituce z

oblastí:

Administrativa

Business centra

Obchodní galerie

Výrobní závody

Bytové komplexy

Státní instituce

Logistické komplexy

Objednávejte na telefonu:

+420 725 561 700

nebo na emailu:

info@tbf.cz

Používáme certi"kovanou chemii 

Zdravotnický prostředek třídy IIa pro profesionální

použití ve zdravotnických zařízení. Tekutý

dezinfektant bez barvy a bez aroma s mírným

nádechem po alkoholu, pH 5,5.

Dezinfekční účinnost: BAKTERICIDNÍ, FUNGICIDNÍ a

VIRUCIDNÍ včetně HIV, PRV-Aujezskyho nemoci,

hepatitidy B a C, MYKOBAKTERICIDNÍ a

TUBERKULOCIDNÍ

Kontakt

email : info@tbf.cz

web: www.tbf.cz

tel.: +420 725 561 700

Provozovna

TB Facility s.r.o.
Teplárenská 1, Praha 10

www.tbf.cz

Sídlo

TB Facility s.r.o.
Za Rokyktou 126/26, Praha 9

www.tbf.cz


