Trwała czystość i higiena
Skuteczna ochrona
Gwarancja bezpieczeństwa
Niskie koszty

NANOTECHNOLOGIA
W BIURACH, BUDYNKACH,
MIEJSCACH UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
Czyste powietrze. Czyste powierzchnie.

San Aero to unikalna nanotechnologia
wykorzystująca właściwości dwutlenku tytanu
(TiO2) do samooczyszczania powietrza
i powierzchni z zanieczyszczeń.

San Aero stosuje płynny preparat o nazwie SmartCoatTM, który jest
nanoszony na powierzchnie za pomocą specjalnego elektrostatycznego
dyfuzora. Tworzy on fotokatalityczną eko-warstwę, która przy udziale
dowolnego źródła światła, skutecznie eliminuje z powietrza oraz
powierzchni wszelkie zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.
Skuteczność działania nanowarstwy oraz efekt samooczyszczania
utrzymuje się przez 24 miesiące.

Efektywnie Likwiduje

SmartCoat™ eliminuje
z POWIETRZA do

99,9%

*

bakterii, wirusów, Pleśni,
grzybów, alergenów,
toksyn oraz nieprzyjemnych
zapachów.
* w warunkach laboratoryjnych
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Zmniejszenie zachorowalności
i absencji pracowników
szczególnie w okresach
wzmożonych infekcji grypowych,
alergii itp..

Zwiększenie poziomu
bhp i komfortu pracy
w pomieszczeniach zamkniętych
korzystających z częściowo
zamkniętego obiegu powietrza
i klimatyzacji.

Ograniczenie kosztów bieżących
i ułatwienie utrzymania czystości
- samooczyszczająca się
powierzchnia – antystatyczna
i hydrofilna, odpycha kurz
i zabrudzenia.

Zapobieganie powstawaniu
wykwitów pleśni i grzybów
na elewacjach, reklamach
i elementach architektury.

Obszary zastosowań
SmartCoat™ znajduje zastosowanie w miejscach,
gdzie dochodzi do nagromadzenia się, wymiany
i mutowania bakterii, co w konsekwencji prowadzi do
rozprzestrzeniania się chorób. Dzięki zaaplikowaniu
SmartCoat™, znajdujące się w powietrzu i na
powierzchniach bakterie, wirusy, pleśnie i alergeny
zostaną wyeliminowane, a nieprzyjemne zapachy
usunięte. Ze względu na powyższe właściwości,
aplikacja SmartCoat™ świetnie sprawdzi się we
wszystkich częściach wspólnych lub miejscach skupisk
dużej ilości ludzi, gdzie wiele osób dotyka jednej
powierzchni lub urządzenia (windy, poręcze, klamki
itp.)Nanopowłoka SmartCoat™ to także doskonała
ochrona elewacji zewnętrznych budynków, reklam
wielkopowierzchniowych, neonów i reklam świetlnych,
przed zabrudzeniem oraz powstawaniem wykwitów
pleśni i grzybów.

Biurowce i biura

Budynki mieszkalne

Lepsze samopoczucie
pracowników dzięki redukcji
alergenów, lotnych związków
organicznych emitowanych
przez meble, wykładziny,
urządzenia biurowe –
wydajniejsza praca.

Usuwanie nieprzyjemnych
zapachów i zapobieganie ich
gromadzeniu.

Dworce i lotniska

Centra konferencyjne

Bezpieczeństwo - aplikacja
przyjazna dla ludzi, zwierząt
i środowiska.

Urzędy / Banki

Usługi z uciążliwym
zapachem

szybkie i trwałe działanie

rekomendacje

Natychmiastowe
oczyszczanie

Szerokie
zastosowanie

SmartCoat™ natychmiast
po zastosowaniu skutecznie
redukuje zanieczyszczenia
z powietrza i powierzchni. 
Po upływie 24h nanopowłoka
jest w pełni odporna na ścieranie.

Dzięki unikalnej metodzie nano3D, aplikacja SmartCoat™
może być stosowana
na wszelkiego rodzaju
powierzchniach gładkich,
porowatych oraz na tkaninach.

Długotrwała,
samoczynna ochrona

Wykwalifikowany
zespół

Aktywność fotokatalityczna
SmartCoat™ utrzymuje się
przez 24 miesiące. Jest ona
wywoływana przez światło,
zarówno dzienne, jak i sztuczne.

Usługa wykonywa jest przez
profesjonalnie przeszkolone zespoły
techniczne z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu.

nagrody

atesty i certyfikaty
ŭŭ Jedyna w Polsce nanotechnologia z atestem bezpieczeństwa
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny

kontakt

ŭŭ Certyfikaty z Polski, Europy i Azji

San Aero Sp. z o.o.

ŭŭ Badania i testy z Polski i całego świata potwierdzające
skuteczność i trwałość działania SmartCoatTM

Rondo ONZ 1

ŭŭ Liczne nagrody na całym świecie oraz w Polsce od 2012 roku

nip: 525-267-66-33
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