Dycem tisztatéri technológia
A Dycem változatos és alkalmazkodó termékpalettával rendelkezik, beleértve a mozdítható
és rögzített tisztatéri szőnyegeket, amelyek személyre szabhatók. Mindössze 2,5 mm
vastag, így a Dycem szőnyeg zökkenőmentes megoldást jelent a személyek számára, de
könnyű és nehéz kerekes forgalomra is, beleértve a kocsikat, a villás emelőt és a targoncát.
A Dycem CleanZone egyedülálló polimer vegyületet és fejlett technológiát alkalmaz. Ez a
kombináció biztosítja a Dycem (5 S) rétegezését, rugalmasságát, ezüst-ion tartalmát,
simaságát, amelyek a leghatékonyabb szennyeződés-szabályozó megoldást kínálják a
piacon.

A Dycem választásának előnyei:












A Dycem termékek világosan látható akadály zónát biztosítanak - figyelmeztetve a
személyzetet, hogy hamarosan kritikus területre lépnek.
A Dycem termékek nem kerülhetők ki, így nem igényelnek felügyeletet.
Minden Dycem termék nagy teljesítményű antimikrobiális hatást biztosít.
Nincs szilikon, latex vagy DOP kiégés.
Teljes garancia.
Környezetbarát termékek.
Könnyen tisztítható és karbantartható.
Jobb hozam, költségmegtakarítás és jövedelmezőség – hosszú távon
A tisztább cipők és kerekek jobb ESD-kapcsolatot biztosítanak.
Globális ügyfélszolgálat.
A munkahelyi életminőség javulása a légkörben csökkentett allergének miatt.

Alacsony költségű alternatívák magas árának
megfizetése
Jelenleg lehúzhatót használ?
A lehúzható szőnyegek ideális rövid távú megoldást jelentenek a létesítmény számára. De valójában
többet árt, mint használ.A lehúzható szőnyegek kezdeti költsége alacsonynak és előnyösnek tűnhet a
költségvetés megbeszélésekor. De élettartalmuk rövid, használatuk pedig kockázattal jár.
A két rendszer összehasonlításakor a Dycem tisztatéri szőnyegnek nemcsak az élettartama hosszabb
de kevesebb költséggel jár és leginkább védi a kritikus területet a szennyeződésekkel szemben,
csökkentve ezzel a kockázatot.

A méret számít
Fontos kiválasztani a megfelelő méretű szőnyeget, mivel a helyes méretezés optimalizálja a
teljesítményt.

Számos tényezőt kell figyelembe venni:






A szennyezők száma (pl.személyek/műszak)?
Milyen gyakran történik nedves tisztítás?
Mivel történik a tisztítás?
Rendelkezésre álló fizikai méret?
Megfelelő elhelyezés

MÉRET
A lábbal és a kerekekkel szembeni szennyeződések hatékony eltávolítása érdekében összesen
hat lépést vagy három teljes kerékforgást igényel.

HAJLÉKONYSÁG
A Dycem egyedülálló polimer felülete puha és rugalmas, megfelel a cipő- és kerékprofiloknak, és
0,1 és> 100 mikron közötti részecskéket gyűjt.

SIMASÁG
A Dycem rendkívül sima felülete természetes tapadást és magas fokú rövid hatótávolságú
elektromágneses erőket hoz létre (Van der Waals). Ez lehetővé teszi, hogy vonzza, összegyűjtse
és megtartsa a részecskék 99,9% -át.

EZÜST
A BioMaster ezüst-ionos antimikrobás szert használják a Dycem termékekben, melyek
bizonyították hatásukat több mint 50 különböző organizmussal szemben, köztük az MRSA.

Hol használja a Dycem-et
A Dycem átfogó szennyezéscsökkentési tartománya csökkenti a részecskék számát minden
kritikus területen. Használat:







Minden bejutás a kritikus területekre a szennyeződés behatolásának megelőzése érdekében
Minden kilépés a kritikus területet elhagyó szennyeződés megakadályozására
A folyosókon a keresztszennyezés megakadályozása érdekében
A kritikus területeken a kritikus termékek és folyamatok mellett
Beltéri légzsilipek, ruhák, raktárok és termékátviteli helyiségek a szennyezés ellenőrzésére
Használható a mennyezetre és falra is, amely 360 fokos szennyeződésmentességet biztosít
A Dycem jelenleg a következő iparágakban működik: Gyógyszeripar, Egészségügy
/kórházak, orvosi eszköz központok, optika/ Autóipar, Csomagolás és Élelmiszeripar.
Több, mint 50 országot átfogó értékesítési, szolgáltatási és elosztóhálózattal együtt az Ön
létesítménye soha nincs túl messze ahhoz, hogy meglátogassuk és ingyenes konzultációt
valamint helyszíni felmérést biztosítsunk.
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