
Puhtaampaa ei  olekaan
Xhome erikoispuhdistuksessa ti la täytetään
luonnoll isel la,  puhdistavalla kaasulla joka tuhoaa
kaikenlaiset homeet,  hi ivat,  bakteerit  ja virukset.  

Materiaaliystävällinen
Erikoispuhdistus soveltuu kaikenlaisi l le materiaalei l le -
teksti i l it ,  eri laiset pinnat,  elektroniikka.  Kaasu ei  reagoi
minkään kanssa,  tai  aiheuta vaurioita mil lekään
materiaali l le .  Menetelmällä puhdistetaan kaikenlaista
laboratorioista kesämökkeihin ja lentokoneisi in.

Varma ja tehokas
Älä jätä puhtautta ja turvall isuutta minkään varaan
vaan ole varma lopputuloksesta.  Kaasu leviää
tehokkaasti  ja ulottuu sellaisi in pieniin ja ahtaisi in
paikkoihinkin mihin ei  voi  muil la menetelmil lä päästä
käsiksi .  Kaasu myös imeytyy huokoisi i in materiaaleihin
vaikuttaen niin materiaalin pinnalla kuin sisäl läkin.   

Tiedä mitä ostat -  aina kirjallinen raportti
Toimitamme aina kirjal l isen raportin tehdystä työstä.
Raportissa näkyy mittaustulokset kaasun pitoisuudesta
ti lassa,  käsittelyaika sekä testi l iuskojen tulokset.
Testi l iuskoja käytetään käsittelyn aikana ti lassa,  jotka
todentavat että kaasu on varmasti  mennyt kaikkial le ja
vaikuttanut r i ittävän tehokkaasti .  

Nopea ja helppo prosessi
Puhdistusprosessi  kestää yksittäisi l le t i loi l le 30
minuutista muutamaan tunti in.  Kokonaisi l le
rakennuksil le tai  taloi l le prosessin kesto on 10 tunnista
2 vuorokauteen. Puhdistukseen ei  vaadita erityisiä
esivalmisteluja asiakkaan puolelta,  r i ittää että t i la on
vain normaalisti  s i ivottu.  Irtaimistot voivat jäädä
paikalleen lukuun ottamatta kasveja.  Kasvit  täytyy
poistaa ti lasta käsittelyn ajaksi .  

Menetelmä
Kaasumainen vetyperoksidi .  100% luonnoll isista aineista.
Käsittelyssä ei  käytetä missään vaiheessa kemikaaleja tai
tehoaineita.  

Materiaaliystävällisyys
Täysin materiaaliystäväll inen kaiki l le materiaalei l le .
Mukaan lukien elektroniikka ja elektroniset
komponentit .  

Käyttökohteet
Kaikenlaiset t i lat .  Myös ajo- ja kulkuneuvot.

Raportti
Sisältää tiedot kaasun pitoisuudesta,  ajasta,
lämpötilasta,  saturaatiosta sekä testi l iuskojen tuloksista.  

Luettelo esimerkki mikro-organismeista,  jotka
tuhoutuvat erikoispuhdistuksella.  Vaativimmat
ylhäällä,  helpoimmat alhaalla:

XHOME OY xhome.fi

ERIKOISPUHDISTUS
TILOILLE

Xhome

Eroon kaikenlaisista homeista,  bakteereista ja
viruksista.  Soveltuu kaikenlaisi l le t i loi l le ,
pinnoil le ja materiaalei l le.

PUHTAAMPAA EI OLEKAAN


