Využitie stroja MANTIS BioMant Compact v praxi.

Dovoľujem si Vám zaslať skúsenosti s využitím tohto zariadenia v praxi nami ako firmou
KONNEX s.r.o. ale aj užívateľmi, ktorí tento stroj využívajú vo svojich firmách po celom
Slovensku.
Jedná sa o kompaktné zariadenie na využitie v mestách a obciach na činnosti :
1 . Ničenie buriny bez použitia chemikálií :
•

Ničenie buriny len horúcou vodou do 99,8 ° C pri tlaku od 30 do 50 Bar ( riadkové
s nástavcom do 15 cm alebo plošné s vozíkom na kolieskach o šírka 50 cm)

2. Plošné umývanie, čistenie, odstraňovanie a dezinfikovanie tlakom od 30 do 130 Bar
podľa potreby činnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Odstraňovanie olejových škvŕn po spálených kuchynských olejoch, motorovej nafty,
odstránenie asfaltu z plôch.
Vyčistenie ohorenej dlažby.
Umývanie a čistenie povrchov dlažby alebo chodníkov od nežiaducej nečistoty po
jarmokoch a zhromaždeniach na verejných priestranstvách.
Rozpúšťanie a odstraňovanie žuvačiek zo všetkých možných povrchov. (rozpustenie
a následné vyparenie )
Odstránenie machu z fasád domov, betónových plotov, keramických kvetináčov
a iných častí a predmetov, čím sa obnoví ich lesk a sviežosť .
Vyčistenie starých zanesených nánosov od stromov na dlažbách, lavičkách a iných
častiach
Vyčistenie schodov, zábradlí, plôch pod lavičkami od nežiaducich nánosov ... : -)
Hĺbkové vyčistenie hrobov, pamätníkov sôch, búst z rôznych materiálov ako pieskovec ,
leštený mramor, betón, bronz, zliatiny a z iných povrchov.
Vyčistenie plôch, pietnych miest od sviečkového vosku z rôznych povrchových plôch.
Odstraňovanie grafitov z dlažby, niekedy aj z budov podľa v závislosti od povrchu
a čerstvosti nastriekania, nie však z betónového povrchu, plexiskla a kovových častí.
Vyčistenie povrchu od bežných fixiek, nie však od nezmývateľných .
Umývanie a dezinfekcia vonkajších smetných košov na odpad a kontajnerových stojísk
a zapustených kontajnerov.
Dezinfikovanie a umývanie z vnútra zberných nádob po Bio odpade a kuchynského
odpadu
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•
•

Vyčistenie a pretlačenie nečistôt v kanalizačných vpustiach do dĺžky cca 10 m teplou
vodou podľa množstva znečistenia.
V súčasnosti veľmi užitočná činnosť stroja t.j. veľmi účinná dezinfekcia proti KOVID 9
vonkajších priestranstiev, ako napríklad lavičiek, zábradlí, autobusových zastávok
a iných spoločenských vonkajších plôch. ( teplota vody nad 70°C )

V Trnave 31.8.2020

Karol Kováč
konateľ spoločnosti
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