Desinfectie Service
Multinal Group: een specialist in reiniging en
desinfectie diensten.
Door de actuele ontwikkelingen met het Covid-19 virus en de
daarbij behorende risico’s van overdracht staat desinfectie
prominent in de schijnwerpers. Elk oppervlak kan een bron zijn
van vervelende ziektekiemen en ziekteverwekkers, dit zijn niet
uitsluitend contactvlakken zoals deurgrepen, lichtschakelaars
e.d. Hoe efficiënt u ook schoonmaakt, veel bacteriën
en virussen blijven als onzichtbaar vuil achter en dienen
aanvullend op de reguliere reiniging geëlimineerd te worden
middels een desinfectie.

BIOCIDE KENMERKEN
✓ Toegelaten door CTGB met virusclaim
✓ Biologisch afbreekbaar
✓ Elimineert 99,9% van de virussen,
bacteriën, schimmels
✓ Bevat geen chlorides zoals b.v.
bleekmiddel

Onze toegepaste desinfectie methode is uitermate
geschikt om bacteriën en virussen op een effectieve manier
te bestrijden, ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Dit
doen we met biocides die een virusclaim hebben en een
toelatingsnummer van het CTGB, uitsluitend te gebruiken door
professionals.
Desinfectie diensten:
• 24 uur per dag
• Vrijblijvende offerte
• Goedgekeurde chemicaliën die 99,9% van de bacteriën en virussen elimineren
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Multinal Group verzorgt op professionele wijze de
desinfectie voor onder andere; hotels, restaurants,
kantoren, scholen, sportfaciliteiten etc. Hiermee
verlaagt u het risico van contactoverdracht van
virussen voor uw medewerkers en bezoekers. Dit is
een effectief middel in de strijd tegen bacteriëleen virale infecties en zorgt u voor een veiligere en
gezondere werkomgeving.
Daarnaast reinigen we ook luchtkanalen en
luchtbehandelingsinstallaties. Dit is een van de
meest effectieve manieren om uw luchtkwaliteit
te verbeteren en ongewenste ziekteverwekkers
in de lucht te verminderen. Onze technici zijn
gespecialiseerd in het verlenen van wereldwijde
service.

Aanvullende services
• Luchtkanaal reiniging
• Luchtkanaal desinfectie
• Reiniging/desinfectie luchtbehandelingskasten
• Geur reductie/eliminatie
• Installatie UV-units

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@MULTINAL.COM
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