Desinficering for coronavirus
COVID-19-desinfektion ved udlægning af
BioCid med koldtågemaskine
Hos SSG har vi et døgnberedskab som står klar til at rykke ud, og
hjælpe jer med at begrænse spredningen af COVID-19. Det giver jer
en tryghed for, at I er med til at stoppe spredningen.

Udlæggelse af en tåge af aerosoler

Koldtågemaskinen laver mikroskopiske dråber af desinfektionsmidlet BioCid,
der pga. deres størrelse kommer ind selv i de mindste sprækker og lægger sig
som en tynd hinde på alle overflader. BioCid’en skal blot tørre ind, hvilket sker
efter et par minutter.

Sikkerheden for jeres medarbejdere, kunder og borgere

Udlæggelse af BioCid er giftfri for dyr, mennesker og miljø. Det er lugtfrit og skader
ikke bygning og inventar. Det er samtidig godkendt af fødevarestyrelsen til
desinfektion og har derfor ingen påvirkning på fødevarer.

I kan tage det berørte område i brug med det samme

Vi ved det er vigtigt for jer, hurtig at kunne tage de berørte områder i brug igen,
således at jeres dagligdag hurtig bliver normal igen. Med brug af koldtågemaskinen
kan I tage de berørte områder i brug umiddelbart efter vi er færdige med
desinfektionen.

Dræber virus

Produktet er yderst effektiv som terminalt højdesinfektionsmiddel (HLD) mod vira,
bakterier, bakteriesporer og svampe. Produktet er designet til at eliminere risikoen
for krydsinfektion fra virus og spredning. BioCid desinficering gør ikke blot
mikroorganismerne inaktive, men dræber disse ved at forstyrre
mikroorganismernes RNA.

Afvaskning og desinfektion af overflader på bygning og løsøre

Som et alternativ til desinficering med koldtåge, kan vi også tilbyde en grundig
rengøring. Den består af støvsugning af alle overflader med støvsuger påmonteret
HEPA-filter. Herefter afvaskes alle overflader på bygning og løsøre med egnet
rengøringsmiddel, og afslutningsvis aftørres overfladerne med godkendt
desinfektionsmiddel.
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Kontakt SSG på 70 15 38 00, hvorefter du
bliver stillet om til en af vores projektledere,
der kan modtage og gennemføre
desinficeringen.

