
Climates Desinficering er en løsning, der med robottekno-
logi fjerner mikroorganismer som bakterier, lugt, virus og 
skimmelsporer fra indeklimaet.

Behandlingsmetoden er skånsom, miljøvenlig og skader 
ikke møbler, tekstiler eller elektronik. Der anvendes ikke 
giftige kemikalier, og der er ingen skadelige bivirkninger.

Robotteknologien har mange anvendelsesmuligheder, og 
derfor kan behandlingerne eksempelvis tænkes ind i et 
skadesforløb fra begyndelsen. Skadesomfanget begrænses 
væsentligt – både tidsmæssigt og økonomisk.

Climates udfører behandlingerne, der enten kan foretages 
som midlertidige for at begrænse skaden, så rummet nul-
stilles og genhusning måske kan undgås. Eller som endelig 
og afsluttende behandling, så man garanteret og doku-
menteret, efterlader et rent og mikrobefrit miljø.

Climates har agenturet på Decon-X til indeklimaforbedring 
i ejendomme. Climates er førende indenfor ydelser og råd-
givning til indeklimaforbedring, herunder behandling af 
bakterie- og skimmelsvampesager. 

Behandlingerne resulterer i rent og trygt indeklima i ejen-
dommen, 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.

Climates Desinficering kan med 
fordel anvendes i alle typer af rum :

Har I udfordringer med lugtgener, 
virus, bakterier eller skimmelsporer?

 Løsørerens

 Nulstilling af skimmelsporer efter 
 skimmelsvamp fra fugt- eller vandskade

 Lugtsanering efter husdyr, brand, urin, cigaretrøg, 
 dødsbo, mad, m.m.

 Bakteriefjernelse efter vand- og kloakskader, 
 samt efter rotter eller andre skadedyr

 Forebyggelse og/eller fjernelse af virus og 
 bakterier mod udbrud og smitte

 Sikkerhed for aflevering af rene rum ved 
 nybyg og renoveringer

Kontakt os allerede i dag 
på 32 12 20 30 

 
- sammen finder vi løsningen 

til jeres trygge fremtid

Robotteknologi med specialudviklet 
dyse, som danner en tør tåge af 
mild brintoverilte (5 %)

Desinficering med garanti 
og dokumenteret kvalitetskontrol

Akut- 
beredskab, behandlinger & døgnvagt



Robotten:
Decon-X DX1 er en avanceret robot, der benytter en højt ud-
viklet teknologi. 

Robottens specielt udviklede dyse danner en tør tåge af 
DX521 desinficeringsvæske, der fjerner uønskede mikroor-
ganismer, som virus og bakterier og dræber skimmelsporer 
fra luften og alle tilgængelige overflader. 

Robotten skaber med desinficeringen et nulstillet indeklima 
med anvendelse af miljøvenlig kemi, og helt uden brug af 
giftige kemikalier.

Processen:
Robotten placeres i det klargjorte rum af den certificerede 
operatør. Alt inventar og teknisk udstyr kan blive i rummet 
under behandlingen. Ved hjælp af robottens touch-skærm, 
eller via en iPad igangsættes behandlingen.

Under behandlingen fyldes rummet med en tør tåge af mild 
brintoverilte (5%) i nøje afstemte cyklusser. Hele processen 
varer ca. 5 timer, og rummet kan benyttes umiddelbart efter, 
at behandlingen er afsluttet og udluftning foretaget. Rum-
met er nu nulstillet og desinficeret.

Climates Desinficering 
med robotteknologi

Kvalitetskontrol:
Robotteknologien, med brug af DX521, er gennemtestet, vel-
dokumenteret, godkendt og ISO Certificeret. 

Med Climates Desinficering opnås en effektiv og grundig de-
sinfektion. Behandlingen kvalitetsikres ved robottens sen- 
sorer, der overvåger behandlingen og alarmerer operatøren 
ved afvigelser. 

Resultatet er et mikrobefrit miljø, hvor 99,9999% af mikro-
ber og sporer er dræbt (Log-6). Resultatet af desinficeringen 
opbevares og dokumenteres automatisk, i en elektronisk 
genereret rapport til brug for efterfølgende kvalitetskontrol.

Akut- 
beredskab, behandlinger & døgnvagt
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