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Laskennallinen   
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min

Sininenvalo ja katalyysipinnoite tuhoavat tutkitus�  99% kaikista bakteereista ja viruksista
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Blue is Clean -Fotonidesinfoin�järjestelmä

Blue is Clean

•   Tuhoaa tehokkaas� bateereita, homeita, hiivoja, viruksia,              
hajuja ja haitallisia VOC-yhdisteitä ilmasta ja pinnoilta

•   Turvallinen, UV-säteetön
•    Ekologinen, kemikaaliton, läpäisee myös biofilmin
•    Automaa�nen, toimii aina taustalla itsenäiset iai ohj atus�

• Desinfioinn turvallisesesi lman kemikaaleja
• Valokatalyysipinnoiteena  �aanidiosidi ( TiO₂). 
• Osasto/�la kohtainen toteutus ja ohjaus

LED-sinivalodesinfioin�
Spectral Blue

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.

99%99%
Desinfioin�aso

2021
MICROBE-FREE WORKSPACE 

Mikrobit elävät yleensä 
pinnoille kiinnittyneissä 
yhteisöissä, biofilmeissä.  
Biofilmit ovat ongelmallisia, 
koska biofilmit ovat 
vähemmän herkkiä 
desinfiointiaineille kuin 
planktoniset solut. 
Kaikki desinfiointiaineet 
eivät poista biofilmiä. 

*Tutkimusten mukaan 
virus säilyy 
elinkelpoisena pinnoilla 
24-72 tuntia.(THL)

Valmistaja:



Asiakkaiden 
asioin�turvallisuus

”Terveysturvallisuuden laatu
muodostuu    kokonaisuudesta.” 
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VIRTANEN OYVIRTANEN OY
Helsinki - Oulu - Moskova - Oslo - Pariisi

Henkilökunnan 

terveysturvallisuus

Sinivalondesinfiointi 

Sinivalondesinfioi
tilan pinnat ja huoneilman

perustuu
mallinnuksen jossa 
lasketaan valon 
voimakkuus, vaikutus ja 
tarvittava desinfiointiajan.

Kartoitus Suunnitelu
Desinfioinn�

aika

Valaisimet

Pinnoitus
Ohjeistus Mitaus

Valon 
ohjaus

Puhdistus-
aineet

Siivous-
ohjeet

Aina Lisäoptot



Sinisen valon desinfioinnin vaikutuksesta on  

tehty yli 1900  �eteellistä julkaisua. 
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Tilan tarkistus ja
näkyvän lian 
puhdistamisen
- ohjeistuksen
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Käytämäme ratkaisut
perustuvat kartoitukseen,
desinvointehon laskentaan, 
�teelliseen tutkimukseen ja  
näytöön.

”Puhtauden laatu muodostuu    kokonaisuudesta.” 

Kemikaali-
kuormituksen 
vähentäminen

Amma� -

siivous

- ohjeistuksen

Menetelmä tuhoaa myös an�biooresistentejä bakteereja

Sinisen valon desinfioinnin lisäksi tarjoamme



Pekka Lindeman

pekka.lindeman@te�con.fi

+358 40 044 5171

Juha Nihtnen

juha.nihtnen@te�con.fi

+358 400 498 305

www.te�con.fi

Terveysturvallisuuteen erikoistunut  projek� - ja konsul�toimisto
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