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Wychodząc naprzeciw aktualnym potrzebom w zakresie profesjonalnej dezynfekcji obiektów,
TEL-MET Sp. z o.o., jako oficjalny dystrybutor oferuje Państwu innowacyjną technologię
BIO-dezynfekcji opartą o naturalny, nieszkodliwy dla człowieka i ekologiczny preparat

Bio ActiW®
Technologia automatycznego zamgławiania pomieszczeń jest jedną z najbardziej
skutecznych i ekologicznych metod dezynfekcji. Przy zastosowaniu biobójczej i wirusobójczej
substancji - kwasu podchlorawego to 100% skuteczna, wydajna i ekologiczna metoda likwidacji
niebezpiecznych bakterii i wirusów.
Firma Bio ActiW Sp. z o.o. jako nieliczna na świecie opracowała technologię stabilizacji tej
niezwykle skutecznej przy dezynfekcji a przy tym naturalnej substancji składającej się jedynie z
wody i soli poddanej elektrolizie bez żadnych innych dodatków. W 2018 roku Unia
Europejska oficjalnie zatwierdziła kwas podchlorawy jako skuteczny środek odkażający

Badania międzynarodowe potwierdzają szybkie
podchlorawego przeciwko wirusom w tym SARS-CoV-2
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Czym jest BIO-dezynfekcja ?

Bio ActiW® - Biobójcza Aktywna Woda

To 100 % skuteczna, wydajna i bezpieczna metoda oparta na
automatycznym zamgławianiu powierzchni jednym
z najbardziej biobójczych i wirusobójczych substancji jakie są
obecnie znane na świecie – środkiem Bio ActiW®

To uniwersalny preparat do dezynfekcji codziennego
użytku, który w naturalny sposób likwiduje bakterie, wirusy
i grzyba. Jego świadczący o naturalności skład, skuteczna
formuła potwierdzona przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego i pełna biodegradowalność
sprawiają, że może stać się towarzyszem w walce
z bakteriami na co dzień i w zgodzie z naturą

NIE ZAWIERA
ALKOHOLU

Bio ActiW® to 100 % naturalny i bezpieczny środek
do BIO dezynfekcji. Działa tak samo jak twój układ
odpornościowy likwidując bakterie, wirusy oraz inne
patogeny. Badania międzynarodowe potwierdzają
szybkie i skuteczne działania kwasu podchlorawego
przeciwko wirusom w tym SARS-CoV-2
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Bio ActiW® 500 jest objęty pozwoleniem na obrót produktem biobójczym nr 7777/19,
wydanym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz
Środków Biobójczych. Produkt przeznaczony do powszechnego stosowania.

Stosując BIO-dezynfekcję zapobiegasz rozprzestrzenianiu się wszelkich wirusów
Ogranicz spadek frekwencji w sezonach grypowych – zwiększ zysk swojej firmy!
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Firma Bio ActiW Sp. z o.o. opracowała technologię stabilizacji jednej
z najbardziej biobójczych i wirusobójczych substancji jakie są obecnie
znane na świecie.
Bio ActiW® powstaje tylko z naturalnych składników: wody i soli w wyniku
elektrolizy. Lekko słona woda przepływa przez opatentowane ogniwo
elektrolityczne, które produkuje ultra czysty kwas podchlorawy. Dzięki
unikatowej technologii stabilizacji opracowanej w Polsce produkt jest trwały
i nie zawiera żadnych dodatków.
Produkt BIO ActiW 500, inaczej " woda elektrochemicznie aktywowana ECA„
poprzez wysoki REDOX ORP ok: 980-1050 mV działa wyjątkowo szybko
i skutecznie na wszelkie wirusy, bakterie, zarodniki, pleśnie, grzyby glony i inne
patogeny.

*Bio ActiW® to nie chlor! to kwas podchlorawy - środek niegroźny dla człowieka i zwierząt
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TEL-MET - specjaliści od BIO-dezynfekcji aktywną mgłą!
Innowacyjna metoda BIO-dezynfekcji oparta na automatycznym zamgławianiu
wnętrz niezwykle skutecznym i ekologicznym środkiem Bio ActiW®.
Unikalność technologii polega na jednoczesnej BIO-dezynfekcji całych pomieszczeń,
gabinetów, open space, lobby budynków, wind, klatek schodowych, sanitariatów bez
względu na kubaturę wraz z wyposażeniem meblowym i urządzeniami w częstych cyklach
nawet kilka razy dziennie.
Podczas aplikacji nie jest wymagane stosowanie dodatkowych środków ochrony,
dodatkowego oczyszczania powierzchni, nie pozostawia nieprzyjemnych zapachów,
jest niezwykle prosta w obsłudze i przebiega w sposób automatyczny.
Pomieszczenie po BIO-dezynfekcji
już po 60 minutach!
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Biobójcza aktywna mgła Bio ActiW®
Zamgławianie ultradźwiękowe jest jednym z najefektywniejszych sposobów
dezynfekcji. Proces ten polega na rozpyleniu zatomizowanego środka dezynfekcyjnego
wewnątrz pomieszczenia. Właśnie dzięki takiej formie podawczej – nebulizat
(substancja czynna) jest w stanie wypełnić pomieszczenie i dotrzeć nawet do trudno
dostępnych miejsc.
W procesie BIO-dezynfekcji jako substancja czynna stosowany jest niezwykle
skuteczny preparat Bio ActiW®
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Dlaczego zamgławianie ultradźwiękowe ?
Proces nebulizacji (zamgławiania) polega na rozbijaniu cieczy na niewielkie kropelki.
Mając na uwadze fakt, że zamgławianie musi być nie tylko skuteczne ale
również bezpieczne dla personelu, pomieszczenia oraz znajdującego się w nim
wyposażenia, kluczową rolę odgrywa w tym wypadku wielkość pojedynczych kropelek
wody tworzących aktywną mgłę. Technologia ultradźwiękowa pozwala na uzyskanie
najmniejszych kropli cieczy od 1 do 3 μm.

Minimalna wielkość kropelek pozwala na skuteczne dotarcie i efektywną
dezynfekcję nawet w mikro-zagłębieniach. Ponadto, co warte podkreślenia,
aktywna

mgła

powstająca w trakcie nebulizacji ultradźwiękowej pozostaje
“sucha w dotyku”, dzięki czemu ryzyko zamoczenia pomieszczenia jak i urządzeń jest
praktycznie wyeliminowane.
BEZPIECZNE DLA
PERSONELU

BEZPIECZNE DLA
URZĄDZEŃ

MIKROSKOPIJNA
DOKŁADNOŚĆ
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DOPASUJEMY SYSTEM
BIO-DEZYNFEKCJI
DO TWOICH POTRZEB
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Niezwykle skuteczne zamgławianie ultradźwiękowe
Technologia BIO-dezynfekcji opiera się na wysokowydajnych i niezawodnych
urządzeniach do zamgławiania ultradźwiękowego. Zestaw zamgławiaczy oraz
parametry jego pracy dobierany jest indywidualnie na potrzeby dezynfekowanego
obiektu.
Podstawą doboru systemu stanowią m.in. kubatura, rozkład pomieszczeń,
charakter obiektu, możliwe godziny przeprowadzenia BIO-dezynfekcji oraz czas
jej wykonania.
Należy zaznaczyć, że wytworzona w trakcie BIO-dezynfekcji aktywna mgła to
postać aerozolu, czyli zawiesinie drobnych ciekłych cząstek w gazie, a więc jej
skuteczność przeliczana jest na m3 powierzchni – co zdecydowanie zwiększa
obszar, czas oraz efektywność działania.

BIO-dezynfekcja

aktywną

mgłą

to obecnie najbardziej
ekonomiczna, efektywna i przyjazna dla użytkownika metoda
dezynfekcji.

1 m3

Urządzenia i parametry pracy dobierane są indywidualnie do potrzeb
obiektu w celu zapewnienia maksymalnej efektywności BIO-dezynfekcji
Krok 1

Krok 2

ANALIZA OBIEKTU

DOBÓR URZĄDZEŃ
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Krok 3

USTAWIENIE PARAMETRÓW
BIO-DEZYNFEKCJI

Proces BIO-dezynfekcji odbywa się w sposób automatyczny według harmonogramu dziennego i w określonym czasie poza godzinami pracy obiektu. Możliwe jest dopasowanie parametrów do indywidualnych preferencji użytkownika.
Obsługa urządzeń jest niezwykle prosta sprowadza się do uzupełnienia płynu Bio ActiW® w zbiornikach.
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BEZPIECZNE I SKUTECZNE
ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ
PRZESTRZENI
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Szerokie zastosowanie BIO-dezynfekcji aktywną mgłą
Z uwagi na swoje unikalne właściwości metoda automatycznego
zamgławiania preparatem Bio AktiW® znajduje zastosowanie
praktycznie w każdej dziedzinie, gdzie wymagana jest wydajna, bezinwazyjna
a do tego bezpieczna dezynfekcja przestrzeni.

Skuteczna i efektywna BIO-dezynfekcja odbywa się zarówno
w niewielkim lokalu usługowym, dużym biurze, czy hali produkcyjnej.

SALONY FRYZJERSKIE
GABINETY ODNOWY
BIOLOGICZNEJ

HOTELE
HOSTELE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE
HALE MAGAZYNOWE

SZEROKIE
ZASTOSOWANIE!

BIO-DEZYNFEKCJA

PRZESTRZEŃ
PUBLICZNA

EKONOMICZNE
ROZWIĄZANIE!
GABINETY LEKARSKIE
GABINETY DENTYSTYCZNE

PRZESTRZEŃ
BIUROWA
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MATERIAŁY INFORMACYJNE
DLA TWOICH PRACOWNIKÓW
I KLIENTÓW
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Materiały informacyjne i edukacyjne
W ramach współpracy dostarczymy materiały informacyjne
i edukacyjne na temat innowacyjnych technologii
BIO-dezynfekcji dla Twoich pracowników i klientów.

Pokaż, że dbasz o aspekty bezpieczeństwa w swoim
obiekcie / lokalu / salonie
Otrzymasz:
- Broszury informacyjne
- Naklejki na drzwi / okna
- Instrukcje obsługi
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ZAPYTAJ O INDYWIDUALNE
ROZWIĄZANIA DLA TWOJEGO
OBIEKTU

+ 48 32 700 13 00 / + 48 32 700 13 33
biuro@telmet.pl

