


LIQUID GUARD технологията е победител за иновация в 
Германия през 2019г.

LIQUID GUARD технологията следва уникален научен подход, 
изграждащ дълготрайна антимикробна защита:

Микроорганизмите физически се убиват вместо конвенционална интоксикация 
за унищожаване на централните жизнени процеси.
Лабораторните и полеви изследвания показват дълготрайно намаляване на 
микроорганизмите до 99,9% за повече от 1 година върху повърхностите, третирани с 
LIQUID GUARD
LIQUID GUARD е изключително подходящ както за лична, така и за професионална 
хигиенна защита



БЕЗОПАСЕН ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 99,9% ЕФЕКТИВНОСТ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ДЕЙСТВИЕ

Безопасен за употреба според изискванията за потребителите и професионалистите

LIQUID GUARD убива до 99,9% от микроорганизмите, ефективно възпрепятствайки 
растежа на: бактерии, гъбички, водорасли и плесени

Трайна антимикробна защита повече от година

НЕ Е МУТАГЕНЕН

Не съдържа халогени, тежки метали и нано сребро





керамика, композити, стъкло, стъклени влакна, метали, пластмаси, камък, дърво

текстил, кожа, филтри, бои, стенни покрития

- хранителна промишленост: подове, стени, хладилни камери, плотове (без повърхности с пряк 
контакт на храни)
- текстилна промишленост: платове, спално бельо, матраци, облекла, пердета, чорапи, бельо
- медицинска сфера: операционни, манипулационни, санитарни възли, защитни облекла
- хотели и ресторанти: санитарни възли, спа центрове, кухни, хотелски стаи
- обществена сфера: детски ясли, детски градини, старчески домове, пансиони, летища,   
гари/автогари, училища, университети, обществени сгради.
- обществен транспорт: самолети, влакове, метро, автобуси, таксиметрови коли и много други.- обществен транспорт: самолети, влакове, метро, автобуси, таксиметрови коли и много други.

LIQUID GUARD убива до 99,9%  от микроорганизмите, ефективно възпрепятствайки 
растежа на: бактерии, гъбички, водорасли и плесени

Неабсорбиращи повърхности:

Абсорбиращи повърхности:

Области на приложение:





LIQUID GUARD изгражда слой 
остриета срещу микроорганизмите

Положително заредените  остриета 
привличат и пробиват отрицателно 
заредените клетъчни мембрани на 
микроорганизмите и ги унищожават

Елиминация без създаване на 
резистентност



Важни микроорганизми, които ние елиминираме







МАТЕРИАЛИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ С ВНИМАНИЕ! ВИНАГИ ЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ НА 
ЕТИКЕТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОДУКТА, ПРЕДИ ДА ГО ИЗПОЛЗВАТЕ!

Химическа основа: Модифициран силициев диоксид (silan quat, с промотор за адхезия);
Устойчив на атмосферни влияния: 2000 ч съгласно ISO 11507 A (съответства на около 3-4 години);
Устойчивост (механична):
Стъкло; керамика > 40 000 цикъла съгласно ISO 11998 (почистване с вода или хартиена кърпа) ;
Благородни метали> 20 000 цикъла съгласно ISO 11998 (почистване с вода);
Пластмаси> 5,000 цикъла съгласно ISO 11998 (почистване с вода)
Устойчивост на солена вода: да
Прозрачност: 100%
Възможност за съхранение: 12 месеца
Температурна чувствителност на течността: от 3 до 40°C



Официален дистрибутор


