
METODA ZAMGŁAWIANIA 
Dezynfekcja przez zamgławianie to metoda dezyn-
fekcji zamkniętych pomieszczeń, która polega na 
uwolnieniu środka dezynfekującego z silnym strumie-
niem powietrza. Mobilne urządzenie do dezynfekcji 
pomieszczeń DstintAir transformuje zastosowany 
płyn dezynfekcyjny do postaci mikroskopijnych 
kropelek, które bardzo skutecznie wy-pełniają 
przestrzeń i niezawodnie dezynfekują wszystko co 
znajduje się w pomieszczeniu, nawet najgorzej 
dostępne miejsca (otwory, szczeliny, narożniki, sufity, 
ściany).  
Dezynfekcja środkami odkażającymi pod wysokim 
ciśnieniem oraz zastosowanie przenośnych zestawów 
do dezynfekcji pozwala na łatwe i szybkie odkażanie 
otoczenia, nawet o bardzo dużej objętości. Metoda ta 
pozwala na 10-krotne zmniejszenie ilości środka 
odkażającego i zaoszczędzenie ponad 90% czasu 
w stosunku do dezynfekcji ręcznej. Sucha mgła 
dociera w miejsca niedostępne tradycyjnymi me-
todami dezynfekcji. Czas dezynfekcji pomieszczenia 
o powierzchni 100m3 wynosi ok. 10 min. 
 
 
 

DEZYNFEKCJA PRZEZ OPRYSK 
Jest to najbardziej klasyczna metoda dezynfekcji 
i dezynsekcji.  Polega na nanoszeniu cieczy użytkowej 
na powierzchnie, przy pomocy różnego typu oprys-
kiwaczy. Opryskiwanie ma na celu zwilżenie 
powierzchni substancją aktywną,  Metodę tą 
charakteryzuje szybkość działania i wysoka sku-
teczność. Oferujemy dezynfekcje miejsc użyteczności 
publicznej (place zabaw, klatki schodowe, altanki, 
ławki, przystanki, itp.)  

Spółdzielnia Socjalna 
"ECO-CLEAN" 

Oferujemy dezynfekcję: 
 pomieszczeń (m.in. biur, przedszkoli, 

gabinetów, restauracji, hal produkcyjnych) 
 małej architektury (m.in. place zabaw, 

ławki, siłownie zewnętrzne, altanki) 
 pojazdów 
Swoje usługi wykonujemy z użyciem 
najlepszego sprzętu, metodami 
zamgławiania i opryskiwania. 

 

Zalety: 
+ nie pozostawia żadnych śladów po dezynfekcji 

+ nie pozostawia zapachów 

+ jest bezpieczna dla urządzeń elektrycznych i 
wrażliwych na wilgoć, np. papier 

+ jest bezpieczna dla ludzi i zwierząt 

+ można ją stosować z urządzeniami elektronicznymi, 
nie skrapla się na powierzchni 

+ można z niej korzystać częściej niż z ozonowania 

+ jest szybka, skuteczna i bezpieczna. Proces 
dezynfekcji jest krótki i szybko po przewietrzeniu 
można wrócić do pomieszczenia  (po około 30 min) 

+ utrzymuje się przez długi czas 

+ nie niszczy przedmiotów w pomieszczeniu, nie 
wpływa na ich starzenie się 

+ może być stosowana w pojazdach 

 

 
 

  

+48 792 008 485 
info@eco-clean.eu 



CENNIK 
Metoda zamgławiania: 
 pomieszczenia: 1.50 zł/m3 (przy większej 

powierzchni wycena indywidualna) 
 pojazdy: wycena indywidualna 
Do każdej usługi doliczana jest opłata przygotowawcza 
w wysokości 30 zł. 
 
Metoda opryskiwania: 
 dezynfekcja miejsc użyteczności publicznej: 

wycena indywidualna 
  
Cennik obowiązuje od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7 - 19. W pozostałe dni i godziny koszt 
wykonania usługi ustalany jest indywidualnie. 
 
Na terenie miasta dojazd GRATIS, poza miastem 
1.20 zł/km 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istnieje możliwość podpisania umowy 
o szybkim reagowaniu (proces 
dezynfekcji realizujemy w ciągu 
8 godzin od zgłoszenia), koszt takiej 
usługi ustalany jest indywidualnie. 

 

Na życzenie klienta: 
 wystawiamy dokument 

potwierdzający wykonanie usługi, 
 udostępniamy kartę charakterystyki 

produktu biobójczego. 
 

 
WKRÓTCE W OFERCIE DEZYNSEKCJA 

Dekontaminacja – proces polegający na usunięciu  
i dezaktywacji substancji szkodliwej, która zagraża życiu 
lub zdrowiu organizmu żywego poprzez kontakt 
bezpośredni lub używane sprzęty. Pojęcie to obejmuje: 
oczyszczanie, dezynfekcję i sterylizację. Temu procesowi 
mogą być poddani zarówno ludzie, zwierzęta, oraz 
elementy środowiska nieożywionego. Dekontaminacja 
może być prowadzona prewencyjnie, jak i w nagłych 
przypadkach. 
Dezynfekcja – odkażanie, to postępowanie mające na 
celu niszczenie drobnoustrojów i ich przetrwalników. 
Dezynfekcji poddaje się przedmioty, a także po-
wierzchnie, które mogły zostać skażone przez chorobo-
twórcze mikroorganizmy. Dezynfekcję stosujemy 
również w pomieszczeniach, w których przebywała 
osoba chora lub potencjalnie chora. 
Dezynsekcja – to proces polegający na tępieniu 
szkodliwych owadów latających i biegających, ich jaj  
i larw, przy pomocy środków chemicznych, fizycznych, 
mechanicznych i biologicznych.  Jedną ze skuteczniej-
szych form ochrony przed owadami jest metoda 
zamgławiania. 


