
SANIFILTER

FILTR PRZECIWDROBNOUSTROJOWY

Rewolucyjny produkt, który wprowadza nową erę nanotechnologii, SANIFILTER został stworzony przez grupę 
naukowców, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zdrowie i eliminację patogennych mikroorganizmów 
bezpośrednio u źródła.

SANIFILTER umożliwia hamowanie i eliminowanie:

BAKTERII
WIRUSÓW
GRZYBÓW: drożdży i pleśni
MICRO PATOGENÓW

NANOTECHNOLOGIA

Od czasów średniowiecznych srebro jest znane ze swoich właściwości przeciwbakteryjnych.
Nano jest 1.000.000 razy mniejsze niż milimetr.

Kryształy srebra zawarte w strukturze filtra, o średniej wielkości 20-50 nm, umożliwiają natychmiastowe i skuteczne 
działanie!

Im mniejszy jest srebrny kryształ, tym lepsza jego dostępność jonowa. Tak więc, gdy jest uwalniany, jon srebra wiąże się
z zdezorientowanym DNA lub RNA mikroorganizmu, aby zahamować jego wzrost i go wyeliminować.

Innym czynnikiem determinującym jego skuteczność jest to, że nanokryształy pokrywają większą powierzchnię niż 
zwykłe kryształy srebra.

DLACZEGO NALEŻY STOSOWAĆ SANIFILTER?

Filtry są doskonałym miejscem do rozwoju mikroorganizmów. Ich idealne środowisko kolonizacji jest ciemne i gorące.

Śmieci w odkurzaczu i kurz przechowywany przez filtr składają się z martwej skóry, włosów, żywności oraz gleby, 
i przez to są idealnym źródłem składników odżywczych dla mikrobów.

Bakterie rozmnażają się w fenomenalnym tempie i są wyrzucane z powrotem do powietrza, gdy odkurzacz jest aktywny.

Filtr SANIFILTER okazał się skuteczny w hamowaniu i eliminowaniu następujących mikroorganizmów:

  Staphylococcus aureus   Escherichia Coli   Klebsiella zapalenie płuc  
  Salmonella   Listeria monocytogenes   Pseudomonas aeruginosa  
  Shigella   Bacillus cereus   Clostridium difficile  
  Aspergillus Niger   Candida albicans   i wiele innych  
  Roztocza kurzu   Ptasia grypa 

CZY WIEDZIAŁEŚ O TYM.....
Po 10 godzinach bakteria może reprodukować więcej niż Milion razy!

POZIOM EFEKTYWNOŚCI
Przeprowadza się standaryzowane analizy w celu określenia aktywności mikrobiologicznej w czasie.



Niezrównana szybkość działania!

Co na ten temat mówią mikrobiolodzy...

Czy sugerowany produkt jest bakteriobójczy lub bakteriostatyczny?
Jedna właściwość eliminuje mikroorganizm, druga uniemożliwia jej wzrost. 
Zastosowanie filtra SANIFILTER ma oba skutki.

Czy jest wystarczająco skuteczny, aby wyeliminować wszystkie mikroorganizmy?
Produkty antybiotykowe są odpowiednie dla niektórych bakterii. Niektóre środki przeciwdrobnoustrojowe pochodzenia 
chemicznego są skuteczne tylko na jednej grupie mikroorganizmów (np. Bakterii), a nie na innych (np. Grzybach). 
Rozwiązanie zastosowane w SANIFILTER działa dokładnie i jest skuteczne na wszystkich mikroorganizmach.

Czy produkt ma długotrwały efekt.
Niektóre produkty odparowują, co pozwala na tymczasową ochronę przed mikroorganizmami. 
Materiał SANIFILTER jest skuteczny przez całe życie filtra.

Kiedy mikroorganizmy są eliminowane?
Badanie produktu SANIFILTER wykazało, że eliminuje bakterie w wyniku "kontaktu". 
Żadna inna przetestowana technologia nie pozwoliła nam uzyskać takich wyników.

Jakie jest zagrożenie toksyczności produktu przeciwdrobnoustrojowego?
Oto weryfikacje, które należy przeprowadzić: ryzyko narażenia podczas aplikacji, lotne pozostałości po aplikacji 
(środek drażniący), utylizacja środowiska. 
Zastosowanie filtra SANIFILTER nie zawiera żadnego formaldehydu lub chlorofenolu. To mieszanka na bazie wody!

Jak go zastosować?
Ta technologia jest bardzo elastyczna i łatwa do zastosowania do wszystkich włókien i urządzeń. 
Jest przystosowana do wielu procesów produkcyjnych.

TABELA porównawcza różnych preparatów przeciw-drobnoustrojowych.

SANIFILTER


