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D E S I N F I O I N T I K A A S U T U K S E T

Homeen, bakteerien tai muiden mikrobien
saastuttamien tilojen puhdistus

 
Toimistot ja työtilat

Julkiset tilat

Oppilaitokset ja päiväkodit

Yksityisasunnot

Kesäasunnot

Veneet

Tuotanto- ja harraste-eläintilat

Hoito- ja karanteenitilat

Irtaimiston puhdistus kohteessa tai
puhdistuslinjastolla

 
Huonekalut

Kodin tekstiilit

Lelut ja harrastusvälineet

Vaatteet

Kodin sisustus-, ja koriste-esineet

Kodin elektroniikka

Eläinten varusteet ja tarvikkeet

www.xhome . f i



Maailman monipuolisin ja tehokkain
desinfiointimenetelmä
 
XHOME-desinfiointikaasutuksessa  käytetään
täysin uutta teknologiaa, jolla tuhotaan
tehokkaasti ja täysin myrkyttömästi
kaikenlaiset mikrobit, bakteerit ja itiöt tiloista,
irtaimistosta, tekstiileistä ja huonekaluista.
 
XHOME -menetelmässä käytetään kotimaisia
Cleamix VCS sarjan
vetyperoksidikaasutuslaitteita.
Olemme ainoa toimija suomessa, joka käyttää
kyseistä vetyperoksidi-kaasuteknologiaa. VHP-
menetelmä on kehitetty tappamaan maailman
pahimpiakin bakteereita, kuten SARS, MERS,
ebola ja pernarutto.
 
 
 
 

VHP-MENETELMÄ ON EKOLOGINEN JA TURVALLINEN VALINTA
Vetyperoksidi eli H2O2 on luonnon aine, joka on käytännössä vettä ja happea. Sitä syntyy
ilmakehässä, kun otsoni sekoittuu ilman kosteuteen. Tästä muodostuu vetyperoksidia,
joka sataa alas vetenä ja lumena. VHP-käsittely on luonnonmukainen, turvallinen ja
tehokas menetelmä erilaisten mikrobihaittojen poistamiseksi.

Siirtyykö home huonekalujen mukana muutossa?
Siirtyy. Kun muutat pois homeasunnosta suosittelemme irtaimiston 
XHome- homeentuhous-kaasutusta linjastollamme. 
Tarvittaessa järjestämme myös kuljetukset!
 
Miten homeen voi poistaa vanhoista huonekaluista? 
Suosittelemme imurointia (imurissa pitää olla hepa-suodatin jotta homeitiöt eivät siirry huoneilmaan) tai pyyhkimistä
nihkeällä liinalla. Täysin puhtaaksi huonekalut saadaan ainoastaan XHOME-homeentuhouskaasutuksella.
 
Kannattaako kaasutus tehdä pelkän home-epäilyn takia? 
Säännöllisellä XHOME-homeentuhouskaasutuksella voidaan parantaa sisäilman laatua väliaikaisesti ennen
saneerausta. XHOME-homeentuhouskaasutus voi olla hyvä menetelmä jos ongelman aiheuttajaa ei vielä tarkkaan
tiedetä.
 
Millaisia pintoja voi puhdistaa kaasuttamalla?
XHOME-kaasutus on täysin turvallinen kaikille pinnoille ja materiaaleille. Se ei kondensoidu pinnoille ja se hajoaa
vedeksi ja hapeksi, ollen täysin myrkytön menetelmä.

Toimitamme aina kirjallisen raportin
puhdistuksesta. Raportti sisältää tiedot mm.
kaasun pitoisuudesta, käytetystä ajasta,
ilmankosteudesta, lämpötilasta ja
indikatointituloksista. Tarvittaessa voimme
toimittaa myös näytepohjaiset tulokset.
 
Monesti mikrobikasvusto aiheuttaa myös
hajuhaittaa. Tarvittaessa VHP-käsittelyn jälkeen
suoritamme myös otsonoinnin hajujen
poistamiseksi!

Turvallisen elämän
puolesta.

    XHOME-palveluntarjoaja          Kauppahuone Pesonen Oy              Miska Neuvonen          
                   

 
www.xhome.fi

                                                     Olympiaranta 3                                                     040 7447987
                                                                                       00140 Helsinki                                                     miska.neuvonen@kauppahuonepesonen.fi                                         

Jani Gran 
0400 515937


