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Valódi segítség a leggyakoribb baktériumok ellen

Az elmúlt években a bakteriális fertőzések terjedésének problémája 
riasztó méreteket öltött: ez a probléma nem csak a harmadik világ 
országait érinti, hanem világméretű probléma. Az Olasz Klinikai 
Mikrobiológiai Szövetség (AMCLI) által gyűjtött adatok szerint az 
olasz állami kórházakban évente mintegy 10 millió beteg közül 700 
000 kapott bakteriális fertőzést a kórházi tartózkodása alatt. Az okok 
változatosak, de minden közül kiemelkedik a rossz környezeti 
higiénia. A tisztítógépek kulcsfontosságú eszközei az egészség és az 
egészségügyi állapot helyreállításának, de „szennyeződéseltávolító” 
funkciójuk miatt maguk is baktériumok terjedésének forrásai lehetnek.
A probléma hasznos kezelése érdekében a Comac megvizsgálta a 
baktériumok szaporodását súrológépeken, és a gyűjtőtartályban 

 azonosította a baktériumok szaporodásához legalkalmasabb 
környezetet. Ennek a vizsgálatnak és a speciális technológiák 
alkalmazásának köszönhetően ma már a Comac antibakteriális 
tartályokat kínál gépeihez. Ennek lehetővé tételére speciális 
adalékanyagot használnak, amelynek az a feladata, hogy a 
baktériumterhelést alacsonyabb átlagos szinten tartsa, mint a 
szabványos műanyagokon. A teljes és hatékony megoldás 
érdekében a Comac úgy döntött, hogy a kezelést mind a 
gyűjtőtartályon, mind az oldattartályon végrehajtja.
A felhasznált szer a formába kerül, így a tartály teljes szerkezetében 
jelen van, ami azt jelenti, hogy az antibakteriális kezelés a termék 
életciklusának végéig fennmarad. Valójában az antibakteriális 
hatékonyság a tartályok károsodása esetén is fennáll (ütések, 
karcolások, ...).

• Csökkenti a baktériumok elszaporodását a tartályokban
• Hozzájárul a szerves anyagok bomlásából származó kellemetlen 
szagok kialakulásának csökkentéséhez a padlótisztítók tartályaiban
• Csökkenti a kórokozók környező környezetbe való 
szétszóródásának kockázatát

• Növeli azoknak az embereknek a jólétét, akik meglátogatják 
vagy ott dolgoznak, ahol a padlósúroló működik
• Biztonságosabbá teszi a padlótisztítókat, mint az egyik alapvető 
eszközt az egészségügyi környezet higiéniai és higiéniai 
állapotának helyreállításához
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