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Skuteczność potwierdzona badaniami
według norm europejskich EN
Legionella pneumophila
w czasie 1 minuty
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LANCA NYLON 360°
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METODĄ CIŚNIENIOWĄ
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Bestseller
MC-8850 ZESTAW NR 1 EKONOMICZNY
EKONOMICZNY ZESTAW Z NANOCLEAN AC7 KONCENTRAT
DO CZYSZCZENIA, ODGRZYBIANIA
I DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI W 1 PROCESIE
KOSZT DEZYNFEKCJI 1 AUTA od 6 zł netto*

3 927
tylko

2 404
zł netto

OSZCZĘDZASZ
1 523 zł netto

10 litrów
koncentratu
(10 butelek
o pojemności 1 L)

W skład zestawu wchodzi

1. MC-8801K-C NANOCLEAN AC7 KONCENTRAT 1L X 10 SZT cena 2 400 zł netto (2 592 zł brutto)
> Innowacyjny płyn w postaci koncentratu do skutecznego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacji
i wentylacji w pojazdach
> Trwale usuwa przykry zapach
> PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE: Wirusy: Polio, Adeno, Noro, oraz Grzyby, Pleśnie, Bakterie, Prątki, Spory w czasie do 15 minut
> Likwiduje bakterie Legionella pneumophila w czasie 1 minuty
> Skuteczność potwierdzona badaniami według norm europejskich:
EN13697, EN13623, EN1040, EN1276, EN13727, EN1275, EN1650, EN13704, EN14476, EN14348
MGŁA
> Ekonomiczny koncentrat: 1 L koncentratu to 20 L roztworu gotowego do użycia
CIŚNIENIOWA
Koncentrat stosowany w stężeniu 5% z wodą z kranu. 1L roztworu GDU = 50 ml koncentratu + 950 ml wody
> Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8509/21
> Atest PZH nr BK/K/0863/01/2018
2. MC-88706 LANCA NANOCLEAN® INOX AC45 cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)

AKTYWNA
PIANA

3. MC-88710 LANCA NANOCLEAN® NYLON AC160 cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)
4. MC-8871 NANOCLEAN® GUN CIŚNIENIOWY PISTOLET DOZUJĄCY cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)
5. MC-88711 NANOCLEAN® FUMI-1 GŁOWICA ZAMGŁAWIAJĄCA cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)

KONCENTRAT
EKONOMICZNY

1L = 20 L
50 ml = 1lL

*Koszt dezynfekcji 1 auta przy użyciu koncentratu 1L od 6 zł netto (25 ml / auto)
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MC-8851 ZESTAW NR 2 KOMFORTOWY
WYGODNY ZESTAW Z NANOCLEAN AC7 GOTOWY DO UŻYCIA
DO CZYSZCZENIA, ODGRZYBIANIA
I DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI W 1 PROCESIE
KOSZT DEZYNFEKCJI 1 AUTA od 19 zł netto*

7027
tylko

3804
zł netto

OSZCZĘDZASZ
3223 zł netto

100 litrów
płynu
gotowego
do użycia
(100 butelek
o pojemności 1 L)

W skład zestawu wchodzi

1. MC-8801B-C NANOCLEAN AC7 Gotowy do użycia 1L X 100 SZT cena 3800 zł netto (4674 zł brutto)
> Innowacyjny płyn gotowy do użycia do skutecznego czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacji
i wentylacji w pojazdach
> Trwale usuwa przykry zapach
> PEŁNE SPEKTRUM BIOBÓJCZE: Wirusy: Polio, Adeno, Noro, oraz Grzyby, Pleśnie, Bakterie, Prątki, Spory w czasie do 15 minut
> Likwiduje bakterie Legionella pneumophila w czasie 1 minuty
> Skuteczność potwierdzona badaniami według norm europejskich:
EN13697, EN13623, EN1040, EN1276, EN13727, EN1275, EN1650, EN13704, EN14476, EN14348
> Wydajność: 1L roztworu gotowego do użycia = 2 auta
> Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8533/21
MGŁA
CIŚNIENIOWA
2. MC-88706 LANCA NANOCLEAN® INOX AC45 cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)
3. MC-88710 LANCA NANOCLEAN® NYLON AC160 cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)
4. MC-8871 NANOCLEAN® GUN CIŚNIENIOWY PISTOLET DOZUJĄCY cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)

AKTYWNA
PIANA

5. MC-88711 NANOCLEAN® FUMI-1 GŁOWICA ZAMGŁAWIAJĄCA cena 1 zł netto (1,23 zł brutto)

*Koszt dezynfekcji 1 auta przy użyciu NANOCLEAN AC7 GDU 1L od 19 zł netto (0,5l / auto)
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MC-8801K-C
NANOCLEAN® AC7 Koncentrat

Cena netto
zł za szt.

Cena brutto
zł za szt.

240,00

259,20

55,00

67,65

47,00

50,76

130,00

159,90

97,00

119,31

650,00

799,50

650,00

799,50

Silnie myjąco-dezynfekujący skoncentrowany płyn biobójczy stosowany z wodą w stężeniu
5% (1:20) do mycia, odgrzybiania i dezynfekcji parowników klimatyzacji w jednym procesie.
Zastępuje kilka produktów. Pełne spektrum działania: wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, prątki,
spory w czasie do 15 minut. Bardzo ekonomiczny: 1L koncentratu to 20L płynu roboczego
GDU 5% (50 ml konc. = 1L GDU)
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8509/21. Atest PZH.
Zapach: cytrusowy
Butelka z dozownikiem 1L x10 szt.

MC-8801B-C
NANOCLEAN® AC7 Gotowy do użycia
Silnie myjąco-dezynfekujący biobójczy płyn gotowy do użycia GDU do mycia, odgrzybiania
i dezynfekcji parowników klimatyzacji w jednym procesie.
Pełne spektrum działania: wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, prątki, spory
w czasie do 15 minut.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 8533/21.
Zapach: cytrusowy
Butelka 1L x10 szt.

MC-8801
NANOCLEAN® AC7 Aerozol
Silna MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCA biobójcza niepalna pianka w aerozolu do silnie
zabrudzonych parowników i kanałów wentylacyjnych układów HVAC, gdy dostęp
do parownika dla lancy jest utrudniony, występuje ryzyko pożaru lub kontakt z wysoką
temperaturą. Zawiera 2 dysze: dysza do natrysku powierzchniowego
i wąż 60 cm z dyszą 360 o do kanałów zamkniętych HVAC. Pełne spektrum działania: wirusy,
bakterie, grzyby, pleśnie, prątki, spory w czasie do 15 minut. Pozwolenie na obrót produktem
biobójczym nr 6899/17. Atest PZH. Zapach: delikatny, przyjemny.
Aerozol 400 ml x 12 szt.

MC-88706
LANCA NANOCLEAN® INOX AC45 mycie ciśnieniowe
Metalowa lanca z bocznymi dyszami umożliwiająca najskuteczniejsze i bezpieczne
czyszczenie parowników metodą ciśnieniową bez nadmiernego zalewania układów HVAC
w samochodach. Zapobiega wymianie starych zagrzybionych parowników w autach, które
nie były czyszczone lub były źle eksploatowane. Lanca INOX z płynem NANOCLEAN AC7
skutecznie likwiduje tzw. syndrom chorego auta i trwale usuwa nieprzyjemny zapach.
Wykonana z miękkiej stali nierdzewnej, można ją wyginać w dowolnym kierunku
i dopasować do kanałów klimatyzacji. Długość 50 cm, 8 dysz, wąż 80 cm. Mocowana
do pistoletu ciśnieniowego na sprężone powietrze.

MC-88710
LANCA NANOCLEAN® NYLON AC160 mycie ciśnieniowe
Elastyczna lanca, nylonowa o długości 160 cm z dyszą wielokierunkową 360 o
do czyszczenia trudnodostępnych miejsc w kanałach klimatyzacji i wentylacji. Stosowana
w przypadku braku dostępu do parownika dla Lancy INOX AC45.

MC-88711
NANOCLEAN® FUMI-1 sucha mgła
Specjalistyczna głowica do zamgławiania SUCHĄ MGŁĄ w pomieszczeniach i pojazdach
mocowana do pistoletu ciśnieniowego na szybkozłącze. Strefa sucha: ≥1,5m. W budynkach
maksymalna zalecana wysokość sufitu do 5 m i kubatura do 500 m 3. Wydajność
zamgławiania: 15 m3 / 1 minutę lub 5 m2/ 1 minutę. Zużycie płynu 100 ml / 1 minutę
przy ciśnieniu 5,5-10 bar. Czas zamgławiania auta: 30-60 sekund.

MC-8871
NANOCLEAN® GUN
Pistolet ciśnieniowy ze zbiornikiem 1L na sprężone powietrze do 10 bar do dozowania
płynu NANOCLEAN AC7 przez lance INOX AC 45, lance NYLON AC160 lub przez głowicę
zamgławijacą FUMI-1.

NANOCLEAN AC7
®

Lider dezynfekcji klimatyzacji w motoryzacji

OFERTA WAŻNA DO 1.06.2022 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DLACZEGO CZYŚCIĆ I DEZYNFEKOWAĆ
PAROWNIK KLIMATYZACJI?
Państwowy Zakład Higieny PZH od wielu lat alarmuje, że nieczyszczone
instalacje klimatyzacji mogą być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.
ALERGIE:
Typowe alergeny to roztocza, pyłki roślin, kurz, sierść zwierząt, pleśnie, grzyby i łupież. W tłoczonym
przez klimatyzację powietrzu najczęściej występują mikroelementy wszystkich tych alergenów.
ZAPALENIA GÓRNYCH I DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH:
Zapalenia górnych i dolnych dróg oddechowych często wynikają z zanieczyszczeń powietrza niedezynfekowanej
klimatyzacji i ze zbyt nisko ustawionej temperatury klimatyzatora. Szczególnie niebezpieczne są bardzo duże różnice
temperatury pomiędzy powietrzem na zewnątrz i wewnątrz pojazdu, co ma miejsce w upalne dni.
Takie zapalenia mogą doprowadzić do grzybiczego zapalenia płuc.
LEGIONELLOZA
Choroba ta objawia się suchym kaszlem, gorączką dochodzącą do 40oC, problemami z oddychaniem i zaburzeniami
świadomości. Oprócz tego, u osób zarażonych występuje także ciężkie zapalenie płuc. Choroba postępuje bardzo
szybko i lekarze mają problemy z jej wyleczeniem, ponieważ powodująca ją bakteria Legionella pneumophila
jest odporna na antybiotyki. Rozwija się ona w wilgotnym środowisku, np. w źle oczyszczonej,
niedezynfekowanej klimatyzacji.
BAKTERIE:
Lekarze informują, że 10 - 50% populacji jest nosicielami bakterii gronkowca. Przez całe lata może ona nie dawać
objawów, aż do momentu osłabienia organizmu. Wtedy bakterie powodują zakażenia skóry (czyraki i ropnie), zapalenie
opon mózgowych, zapalenie płuc, a nawet zapalenie wsierdzia. Najczęściej do zakażenia dochodzi drogą kropelkową,
a także przez systemy klimatyzacyjne.
TULAREMIA:
Ostra i zakaźna choroba bakteryjna, której objawy pojawiają się nagle ok. miesiąca po zakażeniu.
Najczęstsze widoczne objawy to: wyczerpanie organizmu, wysoka gorączka, wymioty i wysypka.
HERPESWIRUSY:
Wirusy te wywołują np. zapalenie spojówek czy ospę wietrzną oraz opryszczkę.
Do ludzkiego organizmu dostają przez zanieczyszczone powietrze także wypychane przez klimatyzację.
ZAKAŻENIA PLEŚNIĄ I GRZYBAMI:
Produkty metabolizmu wytwarzane przez grzyby i pleśnie są jednymi z najsilniejszych naturalnych trucizn.
Lżej przechodzone grzybice objawiają się swędzącymi podrażnieniami skóry i problemami z oddychaniem.
Co ciekawe, grzyby potrafią przeczekać w uśpieniu nawet 12 lat, aż polepszą się ich warunki do rozwoju.
GRYPA:
Objawy grypy są podobne do przeziębienia, ale bardziej gwałtowne. Najczęściej są to bóle głowy i mięśni, silny katar,
osłabienie i wysoka gorączka. Wirusy grypy także lubią czyhać w uśpieniu w naszej klimatyzacji i czekać na moment
osłabienia organizmu.
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MC-1234 ALWIPE - CHUSTECZKI
DO CZYSZCZENIA NARZĘDZI I POWIERZCHNI
BEZ UŻYCIA WODY O ZAPACHU CYTRUSOWYM
SZYBKO I WYGODNIE
Chusteczki nawilżane
niezbędne w każdym warsztacie samochodowym.
Idealnie sprawdzą się:
> do czyszczenia narzędzi zabrudzonych smarem
> do czyszczenie silnika, pokryw silnika
i innych elementów wyposażenia samochodu
> do czyszczenia zabrudzonych felg samochodowych
> do czyszczenia zabrudzonych narzędzi warsztatowych

NANOCLEAN AC7
®

Lider dezynfekcji klimatyzacji w motoryzacji

MCPOLSKA.PL SP Z O.O. SP.K.
ul. Wschodnia 5a, 62-080 Swadzim
Tel/fax 61 822 65 61, email: info@mcpolska.pl
www.BezpiecznaKlima.pl

>

DYSTRYBUTOR

