
PolyHMG dezinfekcia pre priestory, 
kancelárie, účelové zariadenia, 

vzduchotechniku
Ø Eliminuje vírusy, vytvára polymérovú vrstvu

Ø Neničí žiadne materiály

Ø Neškodná ľudským a zvieracím živočíšnym bunkám

Ø Bez chlóru, nebieli, nehorľavá, nedráždi

Ø Neutrálne Ph, bez alkoholov, aldehydov, fenolov a esterov

Ø Ničí vírusy (o.i. Adeno, Polio, H5N1, prasacia chrípka, BVDV,…)

Ø Baktérie (o.i. MRSA, Legionella, Listeria,...)

Ø Mykobaktérie (o.i TBC, M. Avium, M. Terrae,..) riasy, plesne

Ø Aplikácia účinná do teplôt až 250℃

Ø Možnosť namiešania air arómy podla výberu

• Doporučené výrobky: 

ü PolyHMG Air  ( 250ml/1l/3l/5l/10l/25l)

ü PolyHMG Universal (250ml/1l/3l/5l/10l/25l)



üDezinfekcia a použitieu Dezinfekcia povrchov a priestorov (dvere, toalety, konferenčné

priestory, spoločenské miestnosti, pracovné stoly..)

u Dezinfekcia vzduchotechniky a klimatizácie, vody, sauny, 

vírivky, verejnej dopravy, verejných priestorov…)

u Eliminácia a prevencia legionelly

u Dezinfekcia znečistených povrchov (madlá, sedadlá, dvere, 

sklá, tlačidlá…)

u Komplexná definzekcia v rámci upratovacích služieb foggerom

u Likvidácia ložiska infekcie pri prebiehajúcej epidémii

u Garantovaný účinok stálej polymérovej vrsty 7 dní

u Prípravky nepoškodzujú ľudské a zvieracie bunky pre ich

biochemické vlastnosti ( cholesterol pomáha stabilizovať membránu, 

cytoplazmu a jadro)

u Testovanie čistého prostredia prebieha pomocou Hygicult TPC pred a 

po aplikácii PolyHMG

u Proces čistenia a účinku prebieha okamžite po zaschnutí polyméru

(30 minút – 1hodina) 



Oblasť funkčnosti a vlivu PolyHMG Chlór Alkohol / Isopropanol chlornan sodný kyselina peroctova Persiran draselný formaldehyd Hydroxid sodny (luh)

Ekologické zaťaženie
nie v použitých 
koncentáciách

obsahuje aktívny 
chlór ? áno nie nie áno áno

Bakteriocídny,virucídny, 
fungicídny účinok - likvidácia 

baktérií, vírov, plesní, húb 
atď. áno - aktívny áno - obmedzený áno - obmedzený áno - obmedzený áno áno áno áno - obmedzený

Účinok voči spórom baktérií áno - aktívny áno - obmedzený áno - obmedzený áno - obmedzený áno nie áno áno - obmedzený
Algicídny účinok - likvidácia 

rias áno - aktívny áno - obmedzený nie áno - obmedzený nie nie nie nie

Bezpečná dávka pre človeka áno  nie nie nie nie nie nie nie

Farba nie  áno  silný zápach áno nie nie nie nie

Zápach pri dezinfekcii nie  
výrazný dráždivý 

zápach
výrazný dráždivý 

zápach
výrazný dráždivý 

zápach
výrazný dráždivý 

octový zápach
výrazný dráždivý 

zápach
výrazný dráždivý 

zápach
výrazný dráždivý 

zápach
Dráždivé účinky na pokožku 

a sliznice nie  áno - výrazné áno  áno áno áno áno áno
Žieravina v uvedenej 

koncentrácii nie  áno nie áno áno áno áno áno
Poškodzuje životné 

prostredie nie  áno nie áno áno áno áno nie

Toxicita
nie v použitých 
koncentáciách

áno v reakcii s 
organickou vodou 
tvorí karcinogény relatívne netoxický

áno v reakcii s 
organickou vodou tvorí 

karcinogény áno áno áno

áno veľmi 
nebezpečný a 

škodlivý pre zdravie
Mutagény a karcinogény 

účinok nie  áno nie áno nie nie áno nie

Rezistencia nie  - nepreukázaná áno áno áno áno áno áno áno
Poškodenie plochy po 

aplikácii nie  áno nie áno áno nie nie nie
Poškodenie pri nanesení na 

rastliny nie  áno áno áno áno áno áno áno

Poškodenie pokožky nie  áno vysušuje áno  áno áno áno áno

Embriotoxický efekt nie  áno áno áno áno nie áno nie

Korozívny nie  áno ? áno áno áno áno áno

Bezpečná aplikácia áno  áno áno áno nie nie nie nie

Vhodné pre chov zvierat áno  nie nie áno ale neučinné nie nie áno obmedzene nie

Odstránenie kalu áno - výborny nie nie nie nie nie nie nie

Doba účinnosti
min.10 dní vo vode, 30 

dní na povrchu max. niekoľko hodín minúty,okamžite prchá krátka ??? ??? krátka krátka
Likvidácia prasačej a vtáčej 

chrípky , parvoviróze áno - aktívny áno - obmedzene nie nie nie nie nie nie

pH 7 - neutral  ˃ 7  ˂ 7 3,2 - 4,3 3,4 14

horľavý / výbušný nie nie áno - výbušný nie áno výbušný nie plyn áno nie

teploty účinnosti 0°C do + 250°C °C °C °C 0°C do + 40°C 0°C do + 180°C ? ?
nutný oplach vodou, 

neutralizácia nie nie nie áno áno áno áno áno

doprava opatrenia bežné ADR ADR ADR ADR ADR ADR ADR

iné vedľajšie účinky nie

vznik kyseliny 
chlornej a 

chlórovodíkovej, 
krátka doba spotreby

pri reakcii vznik 
acetónu , pri 

nadýchaní spôsobuje 
ospalosť a malátnosť

bieliaci účinok , vznik 
kyseliny chlornej a 
chlórovodíkovej, 

krátka doba spotreby

poškodzuje DNA , 
špecialne skladovanie 

, pracovný roztok 
vydrží max. 24 hodín

zdraviu škodlivý, 
silné oxidačné 

činidlo, podporuje 
horenie-špecialne 

skladovanie

vyvoláva dedičné 
poškodenia 
organizmu

silná žieravina , 
špeciálne 

skladovanie, pri strete 
s kyselinami výbušný



Podlahy a 
schodiská, 

ambulancie, 
čakárne a 
chodby, 

spoločné
priestory

Povrchy a 
zariadenia, 
nábytok a 
vybavenie, 
kľučky a 

zábradlia, 
pracovné

dosky

Sanita, WC a 
kúpeľna, 
obklady, 
práčka a 
bielizeň

Kuchyňa, 
riady, príbory

Okná, 
zrkadlá, 
sklenené
plochy

Zdravotníctvo
ambulancie, 
nemocničná

hygiena, čisté
priestory

Verejná
hygiena, 
verejná

doprava a 
facility, 

domácnosti
a inštitúcie, 
upratovacie

firmy

Veterinárna
hygiena, 

chovatelia a 
farmy, 

poľnohospo
dárstvo, 

potravinársk
y priemysel

Fitness, 
rekreácia, 
wellness, 

sauny, 
soláriá, 

kozmetika, 
kaderníctva, 

relax



Aplikátor VICTORY je založený na elektrostatickej báze, ktorá vytvára elektrický náboj a dokáže
dodať dezinfekcii pozitívny náboj, ktorá dokáže prilnúť na povrch z akéhokoľvek uhla. Aplikátor je 
poháňaný dobíjateľným akumulátorom, s pomocou ktorého sa dostane aj na tažko prístupné miesta. 
Nie je hlučný, aplikácie nie je škodlivá živočíšnym bunkám alebo ľudom v blízkosti. 
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Referencie a 
spokojní
zákazníci

u Volkswagen Bratislava
u Národný onkologický ústav Bratislava
u Národný ústav srdcových a cievnych chorôb
u UPC Bratislava
u Slovak Lines 
u Slovenský filmový ústav 
u Cubus administrations 
u Materské škôlky
u AEGON
u NN životná poisťovňa


