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NYHED 2020 – BEKÆMP VIRUS 

Estimeret dækningsareal: 350 m²/T 
Tank med desinfektion: 1 L 
Pumpe (W):  20 
Volt/Hz: Li-ion 18 V 2 AH 
Antal dyser:  3  
Batteri: 18V 2000 mAh (Standard) 
Batteri:  18V 4000 mAh ( tilkøb ) 
Dim. Maskine mm.: 417x280x95 
Driftstid 2000 mAh: Op til 3 Timer 
Driftstid 4000 mAh: Op til 6 timer  
Vægt: 2,5 kg inkl. batt. 

Hvorfor? 
Bakterier spredes meget hurtigt. Desinficering i hånden 
tager meget lang tid – tid er penge. Derudover er der 
mange steder som er vanskelige og tidskrævende at 

desinficere ordentlig f.eks. fællesarealer, kantiner, 
trapper, møderum, toiletter etc. 

KORT SAGT OVERALT 
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E-spray er let og meget behagelig at bruge. Den er 
drevet af et litiumbatteri, der giver dig mulighed for 
at bruge sprøjten i flere timer (op til 3 timer), frit og 
hvor som helst, uden at være bundet af et kabel. 
Tilkøb af et ekstra batteri fordobler driftstiden. 
Desinficerer helt op til 350 m2 på mindre end en 
time.  
 
 
 
 
 
 
Spar tid og penge med E-Spray 
Sprøjten er enormt tids- og omkostningseffektiv, den desinficerer eller rengør store områder op til 70% 
hurtigere end ved brug af andre metoder - du sparer brugertid og minimerer utilgængeligheden af kritiske 
områder under desinfektionsprocessen.  
Reducerer risikoen for krydskontaminering, da det ikke involverer fysisk kontakt fra klude eller hænder, og 
hjælper derfor med til, at forhindre overførsel af bakterier fra en overflade eller en genstand til en anden.  
E-Spray har en positiv indvirkning på sygefraværet og den generelle sundhed på arbejdspladsen.  
 
 
 
 
 
Hvordan virker det?  
Elektrostatisk desinfektion gør det muligt at belægge en overflade hurtigt og jævnt med en desinficerende 
løsning. Det garanterer 100% dækning af alle overflader, hjørner og sprækker på få sekunder. Selv under og 
bagpå steder, du normalt aldrig når.  
Den elektrostatiske applikator leverer en elektrisk opladning til løsningen. De ladede molekyler frastøder 
hinanden, så de holder en jævn afstand fra hinanden, men på samme tid bliver de tiltrukket af overfladen, 
der skal behandles. Styrken af de ladede partikler er større end tyngdekraften, så de tiltrækkes straks af 
overfladen og falder ikke til jorden.  
 
 
 
 
Dyse størrelse 
Der er flere dyser til rådighed for at skabe dråber i forskellige størrelser, alt efter behov og anvendelser.  
Den lille størrelse gør det muligt for brugeren at desinficere også små værelser, såsom badeværelser eller 
kontorer.  
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Hvorfor har du behov for E-spray?  
Bakterier og vira er meget hurtige til at sprede og sætte sig i trange hjørner og skjulte steder. At desinficere 
effektivt ved håndkraft tager meget lang tid og kræver store omkostninger. Derudover er der mange 
områder, der er vanskelige og tidskrævende at desinficere ordentligt, f.eks. fællesarealer, kantiner, 
trapper, møderum, toiletter etc. eller under bordene og stolene i skolen, kantinen o.l.  

En elektrostatisk ladet spray kan nå det hele - lige til de mest skjulte punkter. Den sprayede opløsning med 
ladede partikler, indhyller overfladerne fuldstændigt og desinficerer enhver del af den.  

Tiltrækningen sikrer derfor, at alle partikler i opløsningen sætter sig på overfladen og skaber således en 
dækning på 360 grader, hvilket øger kvaliteten af rengøringen.  

Opløsningen mikronesieres i små partikler, der tørrer hurtigt, ikke gør overfladerne våde og ikke skaber 
dryppende dråber.  

Det vil i praksis sige, at hvis du sprayer på forsiden af din computerskærm så vil bagsiden også blive 
desinficeret -det er også muligt at slå det fra så den kun desinficerer den overflade den rammer. 
Dette muliggør hurtig og effektiv desinfektion/rengøring af meget store overflader og områder med 
resultater, der i høj grad overtrumfer traditionelle metoder. 

Det er muligt at anvende alle vandbaserede midler 

Tekniske data: 
Batteri: 18 V LI-ion  batteri (2000 mAh) - (4000 mAh batteri kan tilkøbes) 
Batterikapacitet for 2000 mAh batteri: op til 3 timer 
Batterikapacitet for 4000 mAh batteri: op til 6 timer 
Opladningstid: batteri 70% opladet på 1 time og fuld opladning 3 timer 
Typer af væsker: Vandbaserede 
Tankkapacitet: 1 liter 
Vægt: 2,5 kg (inkl. batteri) 

Ved køb af 1 stk. E-spray medfølger der batteri (2000 mAh), oplader, 3 dyser 

Ekstra Dyser, ekstra batterier og  oplader kan købes separat. 
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