
Hako-AntiBac® 

Pentru cerințe crescute de igienă: 

Prevenire. Curățare. Dezinfectare. 
  

Pentru a corespunde cerințelor de igienă și dezinfectare tot mai crescute, mașinile de spălat-uscat pardoseli Hako 

pot fi echipate suplimentar astfel încât să ofere nu doar rezultate excelente în curățenia profesională, 

dar să și contribuie la prevenirea și limitarea transmiterii agenților patogeni pe suprafețe contaminate. 

 

 

 Beneficiile curățării și dezinfectării cu Hako  

 O singură mașină pentru curățare și dezinfectare 

 Manevrare ușoară 

 Soluții pentru toate domeniile: dezinfectarea automată prin peria mașinii (echipament 

standard), cu bara de pulverizare sau prin dezinfectarea manuală  

 Curățenie îmbunătățită și igienă sporită 

 Utilizare flexibilă 

 Mașină curată igienic: cu Hako-AntiBac®, caracteristica noastră inovatoare ce echipează 

rezervoarele cu proprietăți antibacteriene; plus acces facil la toate componentele care 

permite o dezinfectare rapidă și fiabilă cu bagheta de pulverizare a mâinilor 

 Aplicație și mai eficientă cu Hako-AquaControl 

 

 



 

Soluții adecvate pentru toate domeniile 

 

Pardoselile, pereții, sau mânerele ușilor – toate obiectele și suprafețele ce intră în contact fizic cu oamenii – sunt 

surse potențiale de infecție, prin care germenii, ciupercile și bacteriile sunt ușor transmise de la o persoană la alta, 

chiar și fără niciun contact personal. 

Deoarece fiecare zonă de utilizare solicită cerințe diferite cu privire la sarcinile de curățare și dezinfectare, 

Hako oferă opțiuni adaptate optim pentru aplicarea dezinfectanților pe obiecte și suprafețe - până la o soluție 

care asigură curățarea și dezinfectarea într-o singură etapă de lucru. 

 

Hako-AntiBac®: protejează atât oamenii cât și echipamentele  

 

Tehnologia de curățare realizată de Hako poate fi folosită nu doar pentru dezinfectarea podelelor și a suprafețelor, 

ci și pentru îmbunătățirea igienei mașinii în sine. Un exemplu este echiparea rezervorul de recuperare 

cu soluția Hako-AntiBac®. 

Această caracteristică antibacteriană inovatoare protejează materialul plastic al rezervoarelor și reduce dezvoltarea 

creșterii fungice și bacteriene, ceea ce face mult mai ușoară atingerea standardelor de igienă cele mai ridicate, 

cu un efort minim de curățare. 

 

Alte avantaje oferite de Hako-AntiBac®: 

  Îmbunătățește igiena și reduce aaptiția și dezvoltarea mirosului urât 

  Protejează sănătatea și siguranța angajaților, datorită contactului mai mic cu microorganisme 

  Protejează mediul și reduce costurile printr-un consumu mai redus de dezinfectanți pentru curățarea rezervoarelor 

  Crește durata de viață a rezervorului 

 

Echiparea cu Hako-AntiBac a mașinilor de spălat-ucat Scrubmaster B30, 
pe care SALA Clean Business v-o oferă, este disponibilă ca opțiune și pentru alte modele HAKO. 


