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MIKROBIVAPAA APTEEKKI

MVTT21

Sininen LED-valo ja katalyysipinnoite tuhoavat tutkitusti 99% kaikista bakteereista ja viruksista.

Halikon apteekki Blue is Clean



99% Desinfiointitaso

TUTKITUSTI

Asiakaspalvelupiste
Muut asiakaskosketusalueet

Taukotila & muut tilat

WC-tila 

Halikon apteekki



Tilan tarkistus ja
näkyvän lian 
pyyhkiminen

Kemikaali-
kuormituksen 
vähentäminen

Ammatti-
siivous
ohjeistus

99%
Desinfiointitaso

Käyttämämme ratkaisut
perustuvat kartoitukseen,
desinvointitehon laskentaan, 
tieteelliseen tutkimukseen ja  
näyttöön.

Led-sinivalo desinfiointi & valokatalyysipinnoitus  (Blue is Clean- Fotonidesinfiointijärjestelmä) + tuotteet & ohjeistus 

30min
Menetelmä tuhoaa myös antibioottiresistenttejä bakteereja

Sinisen valon desinfioinnin vaikutuksesta on tehty yli 1900 tieteellistä julkaisua. 

Laskennallinen  desinfiointiaika 30 min & yöllä laajempi 4 tuntia. 



LED-sinivalodesinfiointi
Kehittämillämme ratkaisuilla desinfioidaan erilaisia tiloja ja esineitä 
erittäin tehokkaasti ja turvallisesti, koska Sinivalo ei ole vaarallinen 
ihmiselle tai vahingoita mitään valolle altistuvia materiaaleja. 
Desinfiointi tapahtuu ympäristöä kuormittamatta ilman ylimääräisiä 
kemikaaleja.

Sinivalodesinfiointi toimii  myös antibioottiresistenttejä bakteereja 
(mm. MRSA, VRE, ESBL) sekä viruksia vastaan.

Tilakohtaisesti käytettävä Sinivaloratkaisu suunnitellaan valotehon ja valaisuajan perusteella 
laboratoriokokeissa tutkituilla mitoituksilla. 
Katalyysipinnoitteen käyttö lisää merkittävästi Sinivalon desinfiointivaikutusta ja vähentää tarvittavaa valotehoa.

Sinivalon desinfiointivaikutus ulottuu kaikkiin pintoihin, joihin valo suoraan tai epäsuorasti kohdistuu.
Tavoiteltu vaikutus ulottuu näin myös pieniin epätasaisuuksiin, pinnanmuotoihin ja yksityiskohtiin,  joita muilla 

puhdistusmenetelmillä on hankala desinfioida. Tasalaatuisesti ja automaattisesti 24/7.
Koulunkeittiö

Sinisen valon desinfioivasta vaikutuksesta on tehty yli 
1900 tieteellistä julkaisua. 

Fotonidesinfiointijärjestelmän ydin on sininen WiSDOM AiR -valaistus, joka on 
käytössä yöaikaan tai muulloin, kun desinfioitava tila tai tilan osa ei ole käytössä

Sinivalon tehoa voidaan lisätä valokatalyysipinnoitteella, joka suihkutetaan 
desinfioitavan tilan pinnoille. Pinnoitteen avulla Sinivalo tuhoaa tehokkaasti 
myös viruksia, itiömuotoja, hajuja ja haitallisia VOC-yhdisteitä.

Valmistaja:

Blue is Clean



Sininen LED-valo ja katalyysipinnoite tuhoavat 
tutkitusti 99% kaikista bakteereista ja viruksista

Blue is Clean -Fotonidesinfointijärjestelmä
•   Tuhoaa tehokkaasti bakteereita, homeita, hiivoja, viruksia,              

hajuja ja haitallisia VOC-yhdisteitä ilmasta ja pinnoilta
•   Turvallinen, UV-säteetön
•    Ekologinen, kemikaaliton, läpäisee myös biofilmin
•    Automaattinen, toimii aina taustalla itsenäisesti tai ohjatusti
• Desinfiointi turvallisesti ilman kemikaaleja
• Valokatalyysipinnoitteena titaanidioksidi (TiO₂). 
• Osasto/tila kohtainen toteutus ja ohjaus

Laskennallinen  desinfiointiaika 30 min & yöllä laajempi 4 tuntia. 

30min

Kartoituksessa laskemme tarvittavan valon voimakkuuden,  desinfiointiajan  
ja valaisimien etäisyyden desinfioitavista pinnoista. 
Lisäksi ratkaisu sisältää ehdotuksen tarvittavista puhdistustuotteista eri 
pinnoille ja tarvittavan ohjeistuksen. Oikeilla tuotteilla ja välineillä 
varmistamme vielä muun puhtauden laadun.

Tekniikan soveltuvuus erilaisten bakteerien ja virusten tuhoamiseen. 
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”Puhtauden laatu
muodostuu    
kokonaisuudesta.” 

”Vastuullisuus osana
yrityksen liiketoimintaa.”

”Biofilmit ovat ongelmallisia, koska biofilmit ovat 
vähemmän herkkiä desinfiointiaineille kuin 
planktoniset solut.
Kaikki desinfiointiaineet eivät poista biofilmiä 
jolloin aine desinfioi vain biofilmin pinnan josta 
seuraa, että mikrobi voi jatkaa  kehittymistä.
Virukset läpäisevät  biofilmin ja tunkeutuvat 
soluihin ja saavat ne valmistamaan uusia viruksia.
Virus tarvitsee isäntäsolun lisääntyäkseen.” 



Asiakkaiden asiointiturvallisuus

Kartoitus Suunnittelu
Desinfiointi

aika

Valaisimet

Pinnoitus
Ohjeistus Mittaus

Valon 
ohjaus

Puhdistus-
aineet

Siivous-
ohjeet

Aina Lisäoptiot

Henkilökunnan terveysturvallisuus

MVTT21

Sininen LED-valo ja katalyysipinnoite tuhoavat 
tutkitusti 99% kaikista bakteereista ja viruksista.
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Terveysturvallisuuteen erikoistunut  projekti- ja konsulttitoimisto
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