Miroslav Mlích - M–SERVIS, Kysucké Nové Město, IČO: 34592296
Certifikovaná spoločnosť na prácu s chemickými prostriedkami
a dezinfekciou

Ponúkame celoplošnú dezinfekciu bytových domov, administratívnych budov,
potravinárskych prevádzok, škôl, úradov, domovoch dôchodcov, reštaurácii a iných
budov.
Certifikovaná chémia ktorú používame je EKOlogická na báze vody a používa sa v
potravinárstve a zdravotníctve, čiže nie je škodlivá pre ľudí ani zvieratá.
Na aplikáciu sa využíva postrekovacia metóda aby pokryla všetky predmety a časti
priestorov.
Chémia obsahuje max 20% alkoholu čiže nepoškodzuje postrekované predmety a neobsahuje
žiaden chlór. Účinné biocídy ničia škodlivý organizmus do 10 min. Aplikovaná chémia
zanecháva priehľadný povlak a nemá žiaden zápach.
Čo v bytovom dome dezinfikujeme:
- Všetky výťahové kľuky na každom poschodí
- Všetky kľučky na vchodových alebo prechodových dverách na prízemí
- Všetky zábradlia pri schodišti z vonkajšej strany bytovky (pomocné držadlá pre
postihnutých)
- Výťahové tlačítka na každom poschodí
- Výťah (kde nie je výťah dezinfikujú sa všetky madlá okolo schodiska)
Ceny (BD do 5 poschodí):
Jednorázová dezinfekcia jedného vchodu: 20 € bez DPH (24,00 s DPH)
Dezinfekcia jedného vchodu na týždennej báze: 19 € bez DPH (22,80 s DPH)
Dezinfekcia jedného vchodu na báze 2x týždenne: 18 € bez DPH (21,60 s DPH)
V prípade ak bytový dom má viac ako 5 poschodí cena je 3,6 € bez DPH (4,32 s DPH)
za každé jedno ďalšie poschodie.
Ostatné priestory: cena od 0,20 € bez DPH (0,24 s DPH) za m2
Email : obchod@mservis.info
Tel. : +421 905 853 569
+421 918 999 056
S pozdravom a prianím pekného dňa M-Servis

Miroslav Mlích - M–SERVIS, Kysucké Nové Mesto, IČO: 34592296
Certifikovaná spoločnosť na prácu s chemickými prostriedkami
a dezinfekciou

Amb Clean Koncentrát
Čistiaca kvapalina s viricídnym a biocídnym účinkom. Pôvodne vyvinutý špeciálne na čistenie
pre ambulancie „one-stop/na jednom mieste“ (na vnútro a vonkajšok). Obsahuje sadu
silných biocídov a viricídov, ktoré ničia baktérie a vírusy, vrátane legionelly, hepatitídy a HIV.
Taktiež má bakteriálny účinok proti grampozitívnym a gramnegatívnym organizmom.

Prostriedok je veľmi účinný pri odstraňovaní povlaku z cestných exhalátov, špiny, sadzí,
mastnôt, olejov, čiernej plesne a rias z podláh, stien vozidiel, zariadení a strojov. Je bezpečný
na použitie pri príprave potravín a ich uskladňovaní, vrátane ich prepravy v chladiarenských
boxoch. Nepoškodzuje textílie a tkaniny ako bielidlo a nemá nepríjemný zápach, ktorý by
sa mohol nahromadiť v malých priestoroch. Už po 15 min po aplikácií je povrch pripravený
na ďalšie použitie, bez ohrozenia človeka škodlivinami. Neobsahuje žiadny chlór a tým
neznečisťuje vzduch prostredia a chráni ľudí pri práci s týmto koncentrátom. Obsah alkoholu
je max 20 %.

Výhody:
1. Biocídny - Zabíja škodlivé baktérie.
2. Viricídny - Zabíja škodlivé vírusy.
3. Čistí - Odstraňuje špinu, sadze, mastnotu, plesne a riasy.
4. Bezpečný - Je vytvorený na báze vody a je biologicky rozložiteľný.
5. Viacúčelový - Môže byť použitý na bežné čistenie podláh a stien a na miestach
prípravy potravín, kde je dôležitá hygiena.
Prípravok je vhodný pre:
- Bytové domy
- Pevné podlahy a steny
- Kuchyne a ďalšie miesta, kde sa pracuje s potravinami
- Nemocnice, Domovy dôchodcov
- Škôlky, Školy

Ambclean versus Covid-19
COVID-19 je vírus obalený tukovou vrstvou. Mydlo s vodou alebo alkoholové roztoky dokážu
rozpúšťať tuky, čím zabránia ďalšiemu prenosu vírusu, keďže jeho genetická informácia RNA
sa bez obalu rozptýli.
Ambclean obsahuje povrchovo aktívne látky, ktoré sa spoľahlivo postarajú o odstránenie
tuku, kým biocídy zastavia schopnosť vírusu prežiť na povrchoch (8 hodín na kartóne a
nehrdzavejúcej oceli, oveľa menej na medi,
Prečo?)
Replikácia vírusu sa uskutoční najlepšie v pľúcach, kde hroty nachádzajúce sa na povrchu
vírusu (ktoré možno vidieť na obrázkoch zachytených elektrónovým mikroskopom)
prepichnú bunkovú stenu, čo umožní, aby genetický materiál vírusu napadol a využil
hostiteľský materiál na replikáciu.
COVID-19 je novým vírusom, avšak z rovnakej rodiny vírusov ako SARS a MERS, takže hoci
stále čakáme na potvrdenia vedcov, máme už o ňom veľa informácií a predpokladov.
Biocídy obsiahnuté v Ambclean sa ničením vírusu spotrebúvajú, takže napriek tomu, že sú na
povrchu účinné niekoľko dní, postupne celkom vyprchajú bez ohľadu na to, aký silný kontakt
s vírusom nastane. Preto treba prostriedok opätovne aplikovať.

AmbClean obsahuje 2 druhy biocídov. Prvý druh biocídov narušia tukový obal koronavírusu
alebo iného druhu škodlivého organizmu a druhý biocíd zabraňuje udržať sa na povrchu.

