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Kengänkuivain ja hajuntuhooja

DryHyg kuivaa jalkineet ja varusteet ja samalla
hävittää hajut.  Myös jalkahien haju katoaa.

DryHyg - desinfioiva kuivain

DryHyg kuivaa ja desinf io i kengät,  saappaat,
hansikkaat ,  kypärät,  hengityssuojaimet,
suojavaatteet  - ja paljon muuta.  Bakteeri t
tuhotessaan se samalla tuhoaa myös
hajunaiheuttajat .

Se on hyödyll inen varusteiden kuivain
elintarviketeol l isuudel le,  puhdast i loi l le,  hotel le i l le,
urheiluseuroil le,  palokunnil le,  sukeltaj i l le ja
sot i la i l le.

Laiteessa on 24 tunnin ohjelmoitava ajast in ja
hapetettu i lma puhalletaan lämmitettynä
käsiteltävi in tuot teisi in.  Lait teen tuottama i lma on
lämmintä, ei  kuumaa, joten se ei  vaurioi ta
jalkineiden eikä suojavarusteiden materiaaleja.

Tehokas jalkineitten ja suojavaatteiden
kuivain

• kuivaa jalkineet  ja saappaat
muutamassa minuut issa

• vie vain vähän t i laa

• helppokäyttöinen:  jalkine
paikalleen ja ajastus päälle -
se on si inä!

• energiankulutus on vähäistä

• kuivaa ja poistaa hajut  i lman
kemikaaleja

• pidentää jalkineit ten
käyttöikää

• parantaa jalkojen
hygieenisyyttä

• poistaa jalkineista ja lkahien
hajun



 

Tekniikka

Edistyksell istä Clean Air hapetustekni ikkaa on jo yl i  kymmenen vuot ta käytetty 
ratkaisemaan ki inteistöjen sisäilmaongelmia ja parantamaan el intarviketeol l isuuden 
hygieniaa.  Tekniikka hävit tää i lmasta ja pinnoil ta mikrobit  ja haihtuvat  orgaaniset 
yhdisteet  luonnonmukaisest i.  Käsiteltävät  tuot teet  eivät  vaurioidu,  koska 
hapetusplasman pitoisuudet  ovat  samat kuin hyvälaatuisessa ulkoilmassa,  noin 0,02 
mil joonasosaa.  Hapettajat  palautuvat  reakt ioajan jälkeen hapeksi eikä tuotteisi in jää 
kemikaal i jäämiä eikä hajujäämiä.

• materiaalina ruostumaton teräs

• saatavana 10-42 ripust imella

• 110-440W / 230 V

Testituloksia

DryHygin tehokkuutta on testattu t ieteell isin menetelmin. Testaajana Laboratoire 
Départemental d’Analyses Vétérinaires de la Savoie :

Testikanta ja 
standardiviite

Ominaisuudet Mikrobikanta 
ja pesäkeluku 
(CC)

Patog. 
kuorman 
vähenemä (%)

Candida albicans 
-hi iva:  1180.79-
kanta,  Pasteur-
inst i tuutt i

Aiheuttaa sai rauksia,  
er i ty isest i  
ihotu lehduksia.

Kasvatusalusta 
Potato Dext rose 
Agar 
-  A ika:  30°C,  
CC, 48h

99,820 %

Staphylococcus 
aureus -bakteeri:  
53.154-kanta,  
Pasteur- inst i tuutt i

Aiheuttaa sai rauksia,  
er i ty isest i  
ihotu lehduksia.

Kasvatusalusta 
Chapman 
-  A ika:  37°C,  
CC, 24h ja 48h

99,987 %

Pseudomonas 
aeruginosa -bakteeri :
A 22 -kanta,  Pasteur-
inst i tuutt i

Yle inen,  patogeeninen 
bakteer i  ns.  
sai raa labakteer i .

Kasvatusalusta 
Cetr imide Agar 
-  A ika:  37°C,  
CC, 24h ja 48h

100 %

Escherichia coli  
-bakteeri:  54.127-
kanta,  Pasteur-
inst i tuutt i

Bio log inen 
ulostesaasteen,  
maata louden ja  
e l intarv ikke i ta ja lostavan
teo l l isuuden suur imman 
r isk in ,  ind ikaat tor i .

Kasvatusalusta 
7Terg i to l  TTC 
Lactose Agar 
-  A ika:  37°C,  
CC, 24h ja 48h 

100 %

Bacil lus cereus 
-bakteeri:  78.03-
kanta,  Pasteur-
inst i tuutt i

Mikrob ien 
vastustuskyvyn 
bio log inen ind ikaat tor i  
( i t iö i tä muodostava 
bakteer ikanta) .

Kasvatusalusta 
Mossel  
-  A ika:  37°C,  
CC, 24h ja 48h

100 %
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