


JOMI Disinfector är ett enkelt, men smått 
revolutionerande, system som används 
för ytdesinfektion. Vi vill poängtera skill-
naden mellan desinficering och sterili-
sering. Denna maskin, i möjligaste mån 
byggd i rostfritt stål, tankas med vårt 
desinfektionsmedel ”DISINFECT 2073” 
och ansluts sedan till ett vanligt väggjor-
dat uttag. Systemet kan användas av 
fyra olika användare samtidigt.

Användaren kan därefter på ett 
okomplicerat sätt spruta en fin dimma 
över de ytor och objekt som kan antas 
vara kontaminerade av virus, bakterier 
och mögel.

Eftersom det inte är fråga om blöt-
läggning utan endast en fin dimma 
som skall appliceras på ytorna, innebär 
det att ytorna torkar på någon minut. 

Det skall påpekas att ”Disinfect 2073” 
inte är ett rengöringsmedel utan endast 

avsett för ytdesinfektion. Synligt smuts–
iga ytor skall rengöras på konventionellt 
vis innan medlet appliceras. 

Den högtryckspump som gör jobbet 
i maskinen är så snillrikt konstruerad 
att den får sin smörjning av det medel 
som används. Pumpen är med andra 
ord helt oljefri. Det är även av denna 
anledning maskinen endast får använ-
das med det av oss levererade medlet 
”Disinfect 2073” då detta medel har de 
egenskaper som pumpen kräver. Detta 
medel levereras i färdigblandad form 
på femliters dunkar för en bekvämlig 
hantering vid påfyllning av tanken. 

Maskinens tank rymmer 14 liter vilket 
ger en effektiv arbetstid om strax under 
tre timmar. Med standardmunstycke 
monterat blir kapaciteten 0,08 liter per 
minut. Systemet använder sig av ett ar-
betstryck på 70 bar.

REVOLUTIONERANDE SYSTEM 
MOT VIRUS, MÖGEL OCH BAKTERIER



Jomi Disinfect 2073 är vårt heltäckande 
och effektiva ytdesinfektionsmedel som 
är biologiskt nedbrytbart. 

Produkten börjar verka direkt efter app-
licering och skall därför inte sköljas bort 
utan kan med fördel ligga kvar för att 
självtorka. Desinfektionsverkan baseras 
på kvartära ammoniumföreningar som 
varken ger lukt, smak eller färg, vilket gör 
produkten utmärkt inom livsmedelsindu-
strin. Idealisk även för till exempel vård–
inrättningar, gym, kollektiva färdmedel, 
transportsektorn, kylanläggningar, toalet-
ter och andra offentliga miljöer.

Jomi Disinfect 2073 dödar bakterier, 

mögel, svamp, virus och mikroorganismer 
utan att, i de flesta fall, påverka ytan. Ytor/
objekt som kan antas vara känsliga bör 
provsprayas med försiktighet före hel be-
handling. Elektronik skall alltid behandlas 
med försiktighet. 

Jomi Disinfect 2073 kan inte användas 
som rengöringsmedel, varför objektet vid 
behov bör rengöras och torka före be-
handling. Ett tunt skikt sprayas därefter 
på ytan som skall desinficeras och tillåts 
sedan självtorka. 

Beroende på den mängd som appl-
icerats och underlagets material varierar 
torktiden från fall till fall.

SÅ FUNGERAR DET UNIKA 
DESINFEKTIONSMEDLET



’

* Om JOMI System AB

Vi är ett familjeägt och ägarstyrt bo-
lag med över 33 år i branschen som 
erbjuder ett av marknadens mest 
kostnadseffektivaste befuktningssys-
tem för industri och lantbruk. Före-
taget genomsyras av ett stort enga-
gemang och tekniskt kunnande där 
drivkraften hos oss alla är att ständigt 
förbättra och utveckla verksamheten 
för att arbeta långsiktigt tillsammans 
med våra kunder.

Vi arbetar proaktivt med skräddarsyd-
da lösningar baserat på våra kunders 
förutsättningar och mål.
Som certifierade HHP installatörer för 
Danfoss kan vi erbjuda marknadens 
mest driftsäkra och beprövade befukt-
ningssystem och har genom åren för-
bättrat produktion och arbetsmiljö för 
några av Skandinaviens största bolag.

Vi kan garantera funktion, driftsäker-
het och ett system som verkligen fung-
erar.
.

* Offertförfrågan

För mer information om produkterna 
och deras tillbehör, vänligen kontak-
ta oss.

Det går även att beställa via direkt 
kontakt med försäljningsansvarige 
Elias Holmström.

Kontakt:
Elias Holmström
elias.holmstrom@jomisystem.se
0723-582902


