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YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ DEZENFEKTANLARIMIZ

Nano Teknolojik/ Su Bazlı / Kokusuz/ Metal İçermez/ Ekolojik

En az 30 Gün Koruyucu Etkili Yüzey Dezenfektanı
24 Saat Koruyucu Etkili El ve Vücut Dezenfektanı

Zone Shield ile korunan yüzeye 
temas eden mikrobun hücre zarı parçalanır ve yaşamı 
sonlanır. Böylece mikroplar koruma altındaki yüzeye tutunamaz,
yerleşemez ve koloniler oluşturarak yayılamaz. Zone Shield’in 
çalışma sistemi mekaniktir. Bu sayede mikropların mutasyona 
uğramasına ve çevreye yeniden uyum sağlayarak süper mikropların 
oluşmasına izin vermez. Zone Shield‘in çalışma sistemi hızlı, etkili, 
güvenli ve uzun sürelidir.

ZONE SHIELD
N E W  G E N E R A T I O N  D I S I N F E C T A N T



uzun süre kalıcı koruma bu kadar kolay

uygulama kuruma koruma

Tecrübeli ekibimiz 
dezenfektanımızı 
ortama en uygun 
oranlarda  ULV 

cihazları ile uygular. 

Dezenfektanımızın içinde su ile 
yayılan etken madde yüzeyler 

kuruduktan sonra nano 
büyüklükte yüzeye tamamen 

bağlanır ve yüzeyin bir parçası 
haline gelir. Nano kalkanınız 

hazır!

Artık mikrop, virüs, bakteri, 
küf, mantar vb. tüm mikro 

organizmalar yüzeye değdiği 
anda nano kalkandaki kılıçlara 

çarpıp parçalanacak ve 
yayılması tamamen duracak.

Sisleme veya kuru buhar yöntemi sıcak 
uygulama gerektirdiğinden dezenfektanların 
etkisini azaltmaktadır. Ayrıca gliserin 
yakmak gerektirdiğinden ciğerlere de ağır 
yük olur. Bu yöntemlerin kullanılmaması 
daha iyi olabilir.

!
Gümüş iyonlu ürünler dezenfeksiyon sağlasa 
da yüzeyde metal kalıntısı kalır. Özellikle gıda 
üretimi yapılan yerler için uygun olmayabilir. !



Yüzey Çözümleri

Zone Shield 30 Güne Kadar Kalıcı Koruma 
Etkili Antimikrobiyal  Yüzey Solüsyonu

Sağlık Bakanlığı, FDA, EPA onaylı, halk 
sağlığına uygun Zone Shield, hastane 
mikrobu dahil her türlü bakteri, virüs ve 
hastalık yapıcı mikroorganizmayı “fiziksel 
olarak” yok eder. Ayrıca küf, mantar ve 
yosun olusumunu da engeller.

1 lt, 5 lt, 20 lt ve mendil formları mevcuttur.

Zone Shield 24 Saat Kalıcı Koruma Etkili 
Antimikrobiyal El ve Cilt Solüsyonu

Sağlık Bakanlığı, FDA, EPA onaylı, halk 
sağlığına uygun Zone Shield, ciltte nano 
kılıçlar oluşturup uzun süre koruma sağlar.
Kokusuz, su bazlı ve zararlı kimyasal 
içermeyen bu özel ürün nanoteknolojiktir.

100ml, 1 lt, 5 lt, 20 lt ve mendil, sıvı saset 
formları mevcuttur.

El ve Cilt Çözümleri

C-Series

C Series sıradan bir UVC model 
değildir. Yıllarca müşterilerinin 
sıkıntılarını dinleyerek mevcut 
pazardaki tüm sorunlar tespit edilmiş 
ve bu doğrultuda 
oluşturulmuştur.Patentli ZoneShield 
Teknojisi ile kaplanmış özel ULPA filtre 
sistemi ile çekilen havanın 
mikrorganizma yükünü daha ilk 
aşamada %99,99 oranında azaltır.

C Serisi cihazlar  0.01 mikron 
küçüklüğünde olan kirleticileri bile 
temizler.
HEPA filtreli cihazlarda özelliğine 
göre 1-3 filtrenin yaklaşık 3 ayda 
bir değişmesi gerekmektedir. Bu 
da her 3 ayda bir birkaç yüz 
dolarlara varan maliyetler 
getirmektedir. C serisi cihazları 
2000 saat filtre ömrü 6000 saat 
UV ömrü ile oldukça ekonomiktir.

Hava Temizleme Çözümleri



DEZENFEKSİYON ÇÖZÜMLERİMİZE GÜVENDİLER.

www.purtem.com

purtem@purtem.com
Şair Nedim Cd. 2/4 Beşiktaş İstanbul

+90543 229 39 26


