Climates har
certificerede
Deconx DX1
behandlere
Har I udfordringer med lugt, bakterier eller
skimmelsporer?
Deconx DX1 er en ny desinficeringsløsning, der med
robotteknologi fjerner mikroorganismer som bakterier, lugt,
virus og skimmelsporer fra indeklimaet i ejendomme.
Behandlingsmetoden er skånsom, miljøvenlig og skader ikke
møbler, tekstiler eller elektronik. Der anvendes ikke giftige
kemikalier og der er ingen skadelige bivirkninger.

Teknologien har mange anvendelsesmuligheder, og tænkes
behandlingerne ind i skadesforløbet fra begyndelsen, kan
skadesomfanget begrænses væsentligt. Dette betyder, at der
både kan spares mange timer, sygefravær og penge.
Climates udfører behandlingerne, der enten kan foretages som
midlertidig for begrænsning af skaden, så væksten stoppes og
genhusning måske kan undgås, eller som endelig og afsluttende
behandling, så man dokumenteret kan efterlade et rent og
sporefrit miljø.

Desinficering med garanti og dokumenteret kvalitetskontrol

Deconx DX1 kan med fordel anvendes
i alle typer ejendomme til:

• Løsørerens
• Skimmelsporerens i fugt- og skimmelsager
• Lugtsanering efter brand, fugt, cigaretrøg,
dødsbo, urin, dyr m.v.

• Bakteriefjernelse efter vand- og kloakskader,
rotter m.v.

• Rengøring – Fjernelse af bakterier, virus og
skimmelsporer

• Sikkerhed for aflevering af rene rum ved
nybyg og renoveringer

For yderligere information kontakt venligst:
Climates ApS
Borupvang 3
2750 Ballerup

info@climates.dk
Tlf. +45 2181 5521
www.climates.dk

Climates har agenturet på Deconx til indeklimaforbedring i ejendomme. Climates er førende indenfor ydelser og rådgivning til indeklimaforbedring,
herunder behandling af bakterie- og skimmelsvampesager. Behandlingerne resulterer i rent og trygt indeklima i ejendommen, hvor astma- og allergiske
reaktioner undgås hos brugerne. Climates har samlet en bred vifte af yderst kompetente samarbejdspartnere, der har spidskompetencer indenfor indeklimaforbedring i ejendomme, hvorfor Climates altid kan hjælpe dig i den rigtige retning mod en tryggere og sundere ejendom.

Nyhed i
Danmark
Climates - Desinficering med
robotteknologi
Robotten
Deconx DX1 er en avanceret
robotteknologi, der benyttes til
desinficering. Den specielt
fremstillede robot danner en tør
tåge af Deconx 521 Desinficeringsvæske, der fjerner
uønskede mikroorganismer som
virus, bakterier og dermed også
lugt og dræber skimmelsporer på
en miljøvenlig måde. Deconx DX1
skaber et trygt og rent indeklima
med miljøvenlig kemi, uden brug af
giftige kemikalier.

Processen

Kvalitetskontrol
Robotteknologien er gennemtestet, veldokumenteret, godkendt, samt ISO Certificeret.
Med en Deconx DX1 behandling opnås en
effektiv og grundig desinfektion. Behandlingen
kvalitetssikres ved robottens sensorer, der
overvåger processerne og alarmerer operatøren
ved afvigelser. Resultatet er et mikrobefrit miljø,
hvor 99,9999% af mikrober og sporer er dræbt,
(Log-6). Resultaterne fra processen opbevares og
dokumenteres i en rapport til brug for
efterfølgende kvalitetskontrol.

Deconx DX1 placeres i det klargjorte lokale af den certificerede
operatør. Alt inventar og teknisk
udstyr kan blive i lokalet under
behandling. Ved hjælp af robottens
Touch-skærm eller via en iPad
startes behandlingen.
Under behandlingsprocessen
fyldes lokalet af tør tåge i nøje
afstemte cyklusser. Hele
behandlingsprocessen tager kun
op til 5 timer. Lokalet kan benyttes
umiddelbart efter processen er
afsluttet og udluftning er foretaget.

Deconx 521 - Desinficeringsvæske, er
godkendt og ISO 9001:2015 certificeret
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