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BioDamp
Desinfisering?
er en damp desinfiseringsmetode satt i system og er en effektiv og miljøvennlig metode
bruker teknologi som dreper
for dyptgående sanering av de fleste materialer og rom.
bakterier, virus, sopp og sporer.
utført av en profesjonell aktør som Green Cleen eller en av våre autoriserte
samarbeidspartnere. Det er den eneste og mest effektive metoden på markedet som fjerner både
virus, bakterier, sporer, sopp og lukt uten bruk av kjemikalier og skadelige rengjøringsmidler.
er sanitærrom, storkjøkken, matindustrien, sykehus og helserelaterte
områder, restauranter, transportsektoren, hoteller, spa & velvære og generelt offentlige områder
med mye mennesker.
er mer enn tradisjonelt damprenhold. I prosessen brukes bl.a. damp under høyt trykk
og høy temperatur kombinert med sug. Prosessene kombineres med lukt og bakteriefjerning og
desinfisering med tåkelegging. Tåkelegging penetrerer det ytre cellemembranet i farlig virus og
denat DNA og RNA. Dette stopper celledeling og hindrer utvikling av resistens. Alle prosessene i
kombinasjon utgjør produktet BioDamp.
Tester viser at kjente virus som Koronavirus (Coronavirus COVID-19 – SARS-CoV-2), Norovirus,
Hepatitt B, MRSA og andre alvorlige virus, bekjempes effektivt med BioDamp. Metoden tilintetgjør
99,999% av skadelige virus og sporer.
er en effektiv metode man kan benyttes for og redusere faren ved smitte, bekjempelse
av bakterier og skadelig sopp, samtidig som man oppnår verdens mest hygieniske og rene rom.

Med BioDamp Light spray kan man lett desinfisere mindre områder ved å bruke en spesial spray
som dreper 99,999% av bakterier, sopp, virus og sporer på overflater. Reduserer risikoen for
krysskontaminering. Reaksjonstid ca 5 min.

Med BioDamp Light damp kan man lett desinfisere et stort område ved å bruke en av våre
tåkeleggingsmaskiner. På denne måten kan du spare både tid og penger. Det blir brukt den nyeste
og innovative tåkeleggingsteknologien i form av en meget fin og duftfri tåke. Dråpestørrelsen er
mindre enn 20 mikrometer i diameter. Virketid ca. 24 timer. Reaksjonstid ca 5 min.

"

BioDamp egner seg i alle miljøer der man ønsker å
holde veksten av bakterier, virus, sopp og bakteriersporer nede.

Typiske bruksområder er sanitærrom, storkjøkken, matindustrien,
sykehus og helserelaterte områder, restauranter,
transportsektoren, hoteller, spa & velvære og generelt offentlige
områder med mye mennesker.
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ATP-målinger gir en hurtig hygieneanalyse av overflater som kan være forurenset med biologisk materiale.
Testresultatene forteller om et område er hygenisk rent. Resultatene vil være en viktig kvalitetskontroll på
virksomhetens hygienestandard, og benyttes kun internt. Hyppigheten av målingene tilpasses virksomhetens behov.
Rapport med testresultater leveres etter utført måling. Dette kan implementeres i virksomhetens internkontrollsystem.
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