Готельна та курортна
інфраструктура
Дезінфекція, санітарна обробка та дезодорація
готельних номерів, вілл, спа-салонів, тренажерних
залів, басейнів, кондиціонерів, ресторанних і
кухонних приміщень і т. д.

• 100% безпечний, натуральний і екологічно чистий
• нейтральний рівень pH, м’яка дія без подразнень
• без запаху, без кольору
• висока ефективність (99.99%) проти бактерій, вірусів, спор, біоплівки та цвілі
• вбиває і видаляє цвіль, алергічні штами та багато інших мікроорганізмів…
• видаляє неприємний запах, включаючи дим
• безпечний для стічних вод
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Проблематика
Готельна індустрія - одна з найбільш
чутливих галузей, якщо йдеться про
чистоту і комфорт. Готелі та курорти - це ті
місця, де люди очікують найприємніших
умов, де вони можуть провести свою
відпустку або ділову поїздку. Ми хочемо,
щоб готелі асоціювалися з екологічністю і
безпечністю одночасно.
Однією з найважливіших проблем, з
якими зіштовхуються готелі і курорти,
залишається проблема дезінфекції та
санітарної
обробки
повітроводів
кондиціонерів, килимів, сміттєпроводів,
туалетів, а також видалення неприємних
запахів в готельних номерах (або віллах),
включаючи дим і грибкові інфекції.

Джерела забруднення та неприємного запаху:
Повітроводи
кондиціонування:
звичайний
повітропровід
кондиціонеру готельного номера може містити близько 2000 різних
сортів грибів через високий рівень вологості і тепла в цьому місці.
Деякі з найбільш поширених виявлених грибів були Aspergillus,
Penicillium, Alternaria і Fusarium, всі з яких є поширеними цвілевими
агентами. Вони можуть викликати інфекції у людей і домашніх
тварин з ослабленою імунною системою і виробляти неприємний
запах. Найбільш поширеними бактеріями є стафілокок і стрептокок,
які можуть викликати харчові отруєння, шкірні інфекції, лихоманку і
т. д.

Спортзали та СПА салони: звичайний тренажерний зал-це ідеальне середовище для розмноження
бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів через підвищену вологість та постійний контакт з великою
кількістю людей. Там можуть бути виявлені: Papillomavirus, Klebsiellosis, E.Coli, Staphylococcus
Aureus, Candida, Streptococcus, Influenza і т. д.

Завдання

Кухонні та ресторанні приміщення

Басейни

Тренажерні зали

Сміттєпроводи та контейнери

Завдання полягає у дезінфекції, санітарній обробці, стерилізації та дезодоруванні різних
твердих і м'яких поверхонь (включаючи важкодоступні зони) в готельних номерах і віллах,
сміттєвих контейнерах і сміттєпроводах, спа-салонах, тренажерних залах, кухнях, їдальнях,
ресторанах і кафе.

ТОВ "Амлак Стерілокс Україна",
тел. 0800212855 (дзвінок безкоштовний)
www.sterilox.com.ua

Рекомендоване обладнання:

!!! Ми не рекомендуємо використовувати ультразвукові генератори через їх негативний
вплив на розчин. Будь ласка, зверніться до команди SterilOx для отримання більш
докладної інформації.

Тестування

Патогенні мікроорганізми

Концентрація

Ефективність, %
(Час контактування: 5 секунд)

Escherichia coli

1.36 x 106

100%

Pseudomonas cepacia

1.04 x 106

100%

Cryptococcus neoformans

4.12 x 106

4.0 x 10 Повністю вбиває за 15 сек

Staphylococcus aureus (MRSA)

4.45 x 106

100%

Kiebsiella pneumoniae

2.56 x 106

100%

Xanthomonas maltophilla

2.92 x 106

100%

3.6 x 106

100%

Coagulase negative Staphyloccus spp (CNS)

1.21 x 106

100%

Serratia marcescens

2.41 x 106

100%

Acinetobacter baumannil

1.44 x 106

2.8 x 102, 100% після 15 сек

Aspergillus fumigatus

1.33 x 106

100%

Enterocccus faecalis

1.62 x 106

100%

Pseudomonas aeruginosa

2.44 x 106

100%

Candida albicans

8.12 x 106

1.5 x 105, 100% після 15 сек

Heliobacter pylori

3.6 x 106

Clostridium difficile

5

100%

SterilOx – це всокодієвий дезінфікуючий засіб, здатний вбивати всі мікроорганізми, включаючи MRSA (стійкий до
метициліну золотистий стафілокок) C. diff (клостридії діффіцил), VRE (ентерококи, стійкі до ванкоміцину) та
ацинетобактерії бауманнії.

Способи використання
Повітроводи: при першому використанні видаліть всю утворену кірку вручну. На
видиме забруднення всередині повітроводів і на стіни навколо неї розпиліть засіб
у вигляді холодного туману або розбризкайте аерозолем безпосередньо на
поверхню забруднення. Повторіть процедуру один-два рази, щоб забезпечити
дезактивацію всіх спор протягом тривалого періоду часу.
Тренажерні зали та СПА салони: через високий рівень вологості і постійного контакту
поверхонь з великою кількістю людей необхідно щодня проводити санітарну обробку
СПА/саун і тренажерних залів. Найбільш ефективним способом є розпилення і
розбризкання засобу в вигляді холодного туману, аерозолю, а також протирання
поверхонь і предметів ганчіркою , змоченою у засобі.
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Готельні номери/вілли: розбризкайте безпосередньо на тверді поверхні (туалет,
меблі..) і розпиліть на м'які поверхні (дивани, ліжка, крісла..) для швидкої
санітарної обробки. Додайте розчин SterilOx в резервуар піноутворювача для
очищення килимів. Використовуйте засіб у вигляді холодного туману для
видалення сильних запахів (диму, цвілі і т.д.).
Сміттєві приміщення, контейнери та сміттєпроводи: розбризкайте або розпиліть
безпосередньо на забруднену поверхню за допомогою розбризкувача/генератора
туману.
Кухонні та ресторанні приміщення: розпиліть безпосередньо на тверді поверхні
(столи, меблі..). Розбризкайте безпосередньо на продукти харчування (SterilOx - це
засіб, безпечний для харчових продуктів!). Немає необхідності промивати або мити
їжу після використання. Використовуйте засіб шляхом розпилення холодного
туману на ділянки, на яких потрібно видалити сильні запахи (наприклад, риби і
т.д.). Для стерилізації посуду розпиліть засіб на посуд залиште до висихання,
протріть ганчіркою, змоченою у розчині, або занурюйте в розчин. Не потребує
полоскання після використання засобу.
Басейни: щоб у басейні не було водоростей, запахів і бактерій, додайте SterilOx
безпосередньо в басейн. Концентрація залежить від типу і розміру басейну. Будь
ласка, зверніться до команди SterilOx за детальною інформацією для
забезпечення дезінфекції та дезодорації басейнів.

Переваги
Використання розчину SterilOx забезпечує наступні переваги:
• 100% безпечний, не токсичний, не викликає корозії, без барвників,

натуральний
дозволяє обробляти водопровідну та стічну воду
значно зменшує витрати!
дезінфікує та дезодорує органічні та змішані відходи
SterilOx видаляє сильні запахи
дозволяє позиціонувати ваш готель як екологічно чисте місце для
проживання!
SterilOx безпечний для стічних вод та септиків
дозволяє заощадити час та ресурси для миття фруктів, овочів та
інших харчових продуктів
100% походження з Об’єднаних Арабських Еміратів
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Типи пакування

Складові компоненти та умови зберігання

Компоненти:
електро-хімічно активована
вода ≤ 99,98%, хлоркисневі і
гідропероксидні оксиданти
≥ 0,02%
pH: 6.5-7.5

Умови зберігання:
Зберігати в сухому прохолодному місці,
уникати високих температур і прямих сонячних
променів. Уникати випадкового або
неконтрольованого контакту продукту з
кислотами і перекисом водню. Використовуйте
протягом 1 місяця після відкриття упаковки.

Присутній легкий запах хлору, який зникає через декілька хвилин після
використання засобу.
Не містить агресивних сполук хлору.
Попередження про вплив на здоров’я:
При нормальних умовах використання ймовірність будь-якого шкідливого
впливу на здоров'я вкрай мала! Однак в разі виникнення подразнення
шкіри промийте уражену ділянку водою. При попаданні в очі (у разі
виникнення подразнення) промийте очі водою. У разі проковтування
випийте склянку води. Якщо виникають проблеми з диханням, вийдіть на
свіже повітря.
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