
NAJRÝCHLEJŠIA
DEZINFEKCIA PRE 
ROZVODY SV A TÚV!
Najúčinnejšia dezinfekcia rozvodov 
pitnej vody na trhu. Úplna dezinfekcia 
systému už v priebehu 3 hodín.

WWW.POLYPIPE.SK

Koncentrát PolyPIPE je 
účinny už od 0.1L/100L a 
bez pridaného chlóru!

PolyHMG je úplne nový typ polymérového 
čistiaceho a dezinfekčného prostriedku na 
báze vody so všestranným použitím.

RÝCHLA ÚČINNOSŤ
Dezinfekčný prípravok PolyPIPE začína účinkovať 
okmažite po aplikácií, pričom úplna dezinfekcia 
nastáva v priebehu 3hodín.

BEZPEČNÝ NA POUŽÍVANIE
PolyHMG je nevýbušný a nehorľavý bez akýchkoľvek 
karcinogénov, vďaka čomu je bezpečný na prepravu 
aj používanie bez špeciálnych technológií.

PREVENCIA AJ HAVARÍJNE STAVY
Roztok PolyPIPE je možné používať ako na preplach 
potrubí po montáži tak aj na vyosko znečistené 
rozvody a je účinný už od dávky 0,1L/100L.

DLHODOBÝ EFEKT
Vďaka UV stabilite a odolnosti vočí teplotám sú jeho 
fyzikláno-chemické a biocidné vlastnosti zachované 
do teploty až 250°C. 

POLYHMG JE ÚPLNE NOVÝ TYP POLYMÉROVÉHO DEZINFEKČNÉHO 
PROSTRIEDKU NA BÁZE VODY SO VŠESTRANNÝM POUŽITÍM
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OKAMŽITÝ ÚČINOK S 
DEZIFEKCIOU POLYPIPE

POLYHMG JE ÚPLNE NOVÝ TYP POLYMÉROVÉHO DEZINFEKČNÉHO 
PROSTRIEDKU NA BÁZE VODY SO VŠESTRANNÝM POUŽITÍM

ŠIROKÉ SPEKTRUM 
BIOCÍDNYCH VLASTNOSTÍ

Produkt je plne certifikovaný a spĺňa všetky európske, svetové a zdravotné normy. Je účinný v spektre A, 
B, C, T, M a V.  Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má baktericídne, virucídne,  mykobaktericídne 
a algicídne účinky. Odstraňuje všetky druhy rias, plesní, kvasiniek a húb. Veľmi účinne odstraňuje pachy. 

Odstraňuje mnoho známych baktérií, ktoré sa bežne vyskytujú v systéme:
TBC, Legionella Pneunophila, MRSA, Staphylococus Aureus, Ecoli, Pseudomas, Enterococcus hirae, Lis-
teria Monocytogenes, H1N1, H5N1, Adenovirus 

Na ošetrenom povrchu zaschne a vytvorí tenký polymérový biocídny film, ktorý prenikne hlboko 
do povrchových pórov. Tento film zaisťuje reziduálne antimikrobiálne pôsobenie po dobu až 
niekoľko mesiacov. Táto ochranná vrstva zároveň ochraňuje materiály pred koróziou.

CHRÁNI PRED
HRDZOU

Vytvára na povrchu jemný 
film, ktorý chráni materiál 
pred koróziou a následným 
vznikom baktériových ložísk
na ošetrenom podklade.

VYHĽADÁVA
BAKTÉRIE

Nielen, že znižuje obsah 
kontaminantov vo vode, 
ale zároveň ich zhlukuje do 
veľkých granúl – čo celkovo 
zjednodušuje filtračný proces. 

ŽIADNA PRIDANÁ
CHÉMIA

PolyPIPE je vyrábaný bez 
ďalšej pridanej chémie, 
alkylov, fenolov, alkoholov 
a iných toxických či 
karcinogenných látok.

PolyPIPE si nevyžaduje žiadne špeciálne 
príslušenstvo pre skladovanie ani prepravu. 
Fyzikálno-chemické a biocidné vlastnosti 
koncentrát nestráca ani pri zamrznutí a následnom 
rozmrazení a je odolný do teploty až 250°C.

Výrobok je určený len na profesionálne použitie. 
Osoby určené k dezinfekcií musia byť pre tieto 
účely práce riadne vyškolené a musia mať 
odpovedajúcu kvalifikáciu. Podrobné informácie 
nájdete online alebo v technickom liste.
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