Транспортна інфраструктура
Дезінфекція, санітарна обробка та дезодорація транспорту
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•
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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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Актуальність застосування Sterilox в сфері пасажирських перевезень
Проблематика
Сучасне життя змушує кожного дня
замислюватись про безпеку особисту та
оточуючих нас людей, коли пересуваємось
по місту чи відправляємось у подорож.
Санітарний стан навколишніх речей і
предметів має безпосередній вплив на
ритм життя міст, країн і цілого світу!
Транспортна індустрія - одна з найбільш
чутливих галузей до чистоти і комфорту.
Кількість людей, які щодня користуються
різними видами транспорту, величезна. Це невід’ємна частина нашого життя. Тому одним із
найактуальніших завдань являється організація безпечного, чистого і водночас екологічного
простору та поверхонь в усіх видах громадського і особистого транспорту - як тих, що
функціонують всередині населених пунктів, так і тих, що поєднують різні частини нашої планети.

Завдання
Завдання полягає у дезінфекції, санітарній обробці, стерилізації та дезодоруванні об’єктів
транспортної інфраструктури, різних твердих і м'яких поверхонь (включаючи важкодоступні зони), а
також в безпечної дезінфекції самих пасажирів та їх особистих речей.
- аеропорти, літаки;
- залізничні вокзали, поїзди, електрички;
- автобусні станції;
- водний транспорт;
- міський громадський транспорт;
- таксі та прокат автомобілів.
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Чому SterilOx?
- ефективний засіб захисту від COVID-19!
- 99,99% захисту від вірусів, бактерій, спор, грибків, біоплівки та ін.
- абсолютна безпека при диханні, попаданні на шкіру, слизові тканини і навіть при
випадковому попаданні всередину організму
- універсальний вплив проти всіх видів патогенної флори
- знищує неприємні запахи та дезодорує приміщення
- не потребує змивання або провітрювання
- безпечний для будь-яких поверхонь
- швидка дія (повний результат через 1-2 хв. використання)
- універсальність та швидкість процесу обробки застосування
- ефективність і безпечність Sterilox підтверджена всіма необхідними документами
(сертифікати ISO, MSL, СЭС)

Варіанти використання Sterilox:


обробка салонів, зовнішньої поверхні транспорту
в т.ч. важкодоступних місць (вентиляційні
системи, система водопостачання тощо),
обробка багажу
Рекомендоване обладнання – аерозольний
генератор холодного туману.

дезінфекція тіла, одягу та
особистих речей пасажирів
Рекомендоване обладнання –
дезінфікуючий тунель з автоматичною
системою туманоутворення

дезінфекція рук
Рекомендоване обладнання безконтактний автоматичний
розпилювач.
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Повітряні пасажирські перевезення
Повітряний транспорт перевозить
величезну кількість людей і вимоги до
чистоти аеропортів, залів очікування,
салонів літаків дуже вибагливі.
Одним із найважливіших пунктів системи
безпеки на сьогодні є забезпечення
чистого, стерильного простору та
поверхонь як на бортах літаків, так і в
приміщеннях аеропортів.
Кожного дня через аеропорти проходять тисячі людей. А на будь-якому авіарейсі
обов'язково присутні потенційно небезпечні патогенні бактерії та віруси, які
скупчуються на підлокітниках, спинці сидінь, підголівниках, на пряжках ременів
безпеки, відкидних столиках, панелі управління вентиляцією і світлом, на багажній
полиці, ілюмінаторі та стінах. Також варто замислитись і про ті поверхні та ємності,
які призначені для зберігання продуктів харчування і води.
Найактуальніші способи застосування Sterilox:
 обробка пасажирських салонів літаків (кухні, кабіни екіпажу, туалети, вантажні
відсіки, вентиляційні системи літака, резервуари для води, візки для продуктів
харчування і т.д.);
 обробка приміщень аеропортів (зали
очікування, заклади харчування,
магазини, туалети тощо)
 обробка багажу;
 дезінфекція тіла, одягу та особистих
речей пасажирів, працівників
аеропорту та членів екіпажів;
 знезараження систем водопостачання;
 знезараження стічних вод та відходів.
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Залізничний транспорт
Послугами залізничного транспорту щодня
користується велика кількість людей, що неминуче
призводить до перетворення вокзалів та пасажирських
вагонів в місця розмноження хвороботворних бактерій і
створює ідеальні умови для поширення вірусів.

Найактуальніші способи застосування Sterilox:
- знезараження вагонів поїздів (поверхні, стіни, сидіння, підлога, туалети, вентиляційні системи и
т.д.)
- обробка приміщень вокзалів, залізничних станцій (зали очікування, заклади харчування,
магазини, туалети тощо)
- знезараження постільної білизни, рушників
- знезараження систем водопостачання в поїзді
- знезараження господарсько-побутових і господарсько-фекальних стічних вод
- дезінфекція тіла, одягу та особистих речей пасажирів та працівників вокзалів і поїздів
- обробка багажу
Міський та міжміський громадський транспорт
Кожного дня, займаючись своїми справами, ми
користуємось різними видами транспорту:
метрополітеном, автобусами, таксі, особистими
автомобілями. Коли йде мова про необхідність
дезінфекції громадського і приватного транспорту,
передусім є необхідність обробки сидінь, поручнів,
водійського керма, підлоги та стін. Але мало хто
підозрює, що система кондиціювання є вкрай
сприятливим середовищем для проживання і
розмноження великої кількості бактерій і вірусів, що може ініціювати різного роду алергічні реакції,
астматичні прояви та інфекції, а також може бути джерелом неприємних запахів.
Способи застосування Sterilox :
- обробка поверхонь (сидіння, поручні, двері, стіни, підлога, стеля і вікна в пасажирських салонах
та кабінах водіїв)
- дезінфекція салонів автомобілів, кузовів та інших частин (коліс, багажника і т.д.)
- обробка та дезінфекція кондиціонерів та вентиляційних систем
- видалення неприємних запахів (запах тютюну, технічних рідин, вогкості, цвілі тощо)
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Типи пакування

Складові компоненти та умови зберігання
Компоненти:

Умови зберігання:

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

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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