
• Okolju, ljudem
   in živalim NE 
   nevaren. 
  

• Ne vsebuje klora,
   hiperklorita,
   alkohola in drugih
   strupenih snovi. 

Kako deluje Iza effect?

Dezinfekcijsko sredstvo je prozorno, brez 
vonja in NE vsebuje klora, hiperklorita (belila), 
alkohola, formaldehidov, fenolov, amonijevih 
sestavin ali natrijevega hidroksida. 

Iza effect dezinfekcijska sredstva so izdelana 
na bazi vodikovega peroksida ter stabilizirana 
s srebrovim citratom in ostalimi stabilizatorji, ki 
se odlično dopolnjujejo z vodikovim 
peroksidom in mu podaljšajo učinek.

Sredstvo zato ne proizvaja stranskih spojin, in 
pri normalni uporabi nima negativnega vpliva 
na ljudi in okolje.

Prednosti dezinfekcije s sredstvi Iza effect

• Uniči 99,99%
   virusov, bakterij,
   plesni, gliv in
   spor.

Uporaba dezinfekcijskega sredstva

Sredstvo pršimo na površine, saj tako 
dosežemo najbolj skrite kote prostora. 
Sredstva ne brišemo, temveč ga 
pustimo na površini, da se posuši.

Prostora ni potrebno izprazniti, saj 
sredstvo ne poškoduje površin in ga 
lahko uporabljamo na različnih materialih 
in prostorih za različne namene.

• Brez barve in 
   vonja.

• Praktično
   nanašanje,
   brez izpiranja
   in brisanja.

• Razpade na 
   vodo in kisik.

Dezinfekcija 
bivalnih površin 
z izdelki Iza Effect

Z dezinfekcijo prostora:
• preprečimo razvoj plesni 
   in gliv v prostoru in na  
   opremi 
• uničimo bakterije in 
   spore v prostoru
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Kako dezinficiramo notranje 
prostore in površine?

• ročno s pršilko – original pakiranje 
   450 ml in 900 ml

• ročno s pršilko – industrijsko pakiranje    
   5000 ml, katerega prelivamo v manjšo 
   pršilko (obvezna zaščitna oprema 
   rokavice in očala)

• z napravo za aerosolno razprševanje 

• z napravo za površinsko razprševanje 

Zavarujte sebe in svojo 

družino, ter zaposlene v 

vašem podjetju na varen 

način.

Poskrbite, da bo vaš dom ali 

vaše podjetje varno pred 

mikrobi, plesnimi, bakterijami 

in glivicami. 

Zaradi edinstvene tehnike 

nanašanja bodo prostori 

higiensko neoporečni. 

Bivanje v takem prostoru 

bo predvsem bolj zdravo, 

občutek v njem pa prezračen 

in poln svežine.

Kdaj in kje je potrebna dezinfekcija?

• ob vselitvi v novo ali staro hišo oz. 
   stanovanje (predvsem ob nakupu 
   opremljenega stanovanja ali hiše)

• ob nakupu rabljenega avta, avtodoma 
   ali mobilne hišice

• ob večjih epidemijah, 
   množičnih obolenjih

• poslovni prostor, kjer se večino časa 
   zadržuje večje število ljudi

• počitniške hiše, ki jih uporabljamo 
   krajše obdobje v letu

• bolnišnice, hoteli, restavracije, 
   fitnesi, zdravilišča, wellness centri

• prostori, ki jih je že napadla plesen,
   jih ogroža plesen ali kjer se ljudje    
   zadržujejo bosi

ENOMA d.o.o.   t.+386 51 641 888    e. enoma@enoma.si    www.enoma.si/dezinfekcija


