Een efficiënt programma voor desinfectie

INTRODUCTIE TOT ELEKTROSTATISCH
SPROEIEN
Het is essentieel uw team en klanten te verzekeren dat uw ruimte niet alleen schoon, maar ook gedesinfecteerd
is. Ecolab biedt desinfectieoplossingen en -benodigdheden die u helpen bacteriën en virussen te vernietigen of
onomkeerbaar inactief te maken. Oplossingen die met een elektrostatische sproeier worden gebruikt, kunnen
helpen uw desinfectieprocedures effectiever en efficiënter te maken.

Elektrostatisch sproeien geeft u de mogelijkheid om harde
oppervlakken snel en gelijkmatig volledig te bedekken:

ELEKTROSTATISCHE
ELECTROSTATIC
SPRAYER
CHARGES
SPROEIER LAADT
DROPLETS
DRUPPELTJES

1
DISINFECT EFFECTIVELY
DESINFECTEER EFFECTIEF
with electrostatic spraying
met een elektrostatische sproeier
and an EPA-registered solution
en een goedgekeurd chemisch
approved for use against
product.
SARS-CoV-2.*

2

3
CONTINUOUSLY APPLY
SPROEI CONTINU
solution through droplets
oplossing via druppeltjes die
that are electrostatically
elektrostatisch aangetrokken
attracted to surfaces.
worden door oppervlakken.

VAAK AANGERAAKTE
HARDE
OPPERVLAKKEN
EN GEBIEDEN WAAR
EEN
ELEKTROSTATISCHE
SPROEIER
KAN WORDEN
GEBRUIKT:

Openbare ruimten
• Lobby's
• Fitnesscentra
• Zwembaden
• Leslokalen
• Kantoren
• Vergaderruimten
• Werknemersruimten
• Toiletruimtes

4
INCREASE COVERAGE
VERHOOG DE DEKKING
high-touch
areas gebieden
by applying
ininvaak
aangeraakte
solution
evenlygelijkmatig
and allowing
door
oplossing
aan
distribute
and
tedroplets
brengentozodat
druppeltjes
cover
entire surface.
zich
verspreiden
en het hele
oppervlak bedekken.

Vaak aangeraakte
oppervlakken
• Stoelen
• Tafels
• Balies
• Bureaus
• Deurkrukken
• Roltrapleuningen
• Trapleuningen

BE EFFICIENT
WEES EFFICIËNT
by covering surfaces faster
door oppervlakken sneller te bedekken
with less disinfectant than
met minder desinfectiemiddel dan bij alteralternative applications that
natieve aanbrengingsmethoden waarbij
use the same solution.
dezelfde oplossing wordt gebruikt.

Toiletruimtes
• Deurklinken
• Kranen
• Toiletten
• Wastafelbladen
• Dispensers
• Trekkers/knoppen van urinoirs

Een efficiënt programma voor desinfectie
Verbeterde duurzaamheid:
Met glas gevulde behuizing

Betere zichtbaarheid:
LED-lamp

Ergonomische
handgreep met
vergrendeling voor
comfort en
veiligheid

Veelzijdigheid:
Aanpasbare
3-in-1 tuit

Batterij die lang
meegaat
(4 uur gebruiksduur)

Technologie met dubbele
lading voor maximale dekking

Gemakkelijk te vullen tank van 1 liter

Professionele draadloze handheld elektrostatische sproeier
Productspecificaties
Modelnummer VP200ESK (10055603)
Vermogen
Draadloos
Tankgrootte
1 liter

Gewicht (leeg)
Gewicht (vol)
Optimaal sproeibereik

1,7 kg
2,7 kg
60-90 cm

Accessoires
Tuitinstelling 1
Tuitvorm

Volledige kegel

Druppelgrootte

40 micron

Stroomsnelheid

90 ml/min.

Gebruiksduur per tank

11,3 minuten

Dekking per tank

260 m2

Tanks per oplading

21,2
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10055605
Tank van 1 liter

10055611
Draagriem

10055593
Extra batterij

10055608
3-in-1 tuit

10055595
Extra oplader

10055607
Tuitsleutel

