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Hsc U.L.V' cihozı, su ve yoğ bozh kimyosal moddelerin çok
düşük hocim (5-40 micron) uygulomosındo lider
konumdodır.

Aeresol uygulomo teknolojiSinde, 20 yılı oşkın tecrübesiYle

HSc mühendisleri en yÜksek teknolojiyi sürekli uyğulor.

Artık hoşere yok edicileri, deznfektanlorü, deodorontlorü ve

montor yok edicilerin; hostone, okul, ev, restouront,
kooperotifler, totil siteleri, serolor, yiyecek dreten Yerler,
mondırolor, depolor ve ohırlor gibi olanlordo doha emniyetli,

çok daho etkili ve ekonomik bir şekilde kullonabilirsiniz.

EN ıso 90oI _ 20ü)
TPE Tosqrım Tescil Belge Noı 2o08 o3623

Niçix uıv;
U.L.V. iloçlomo tekniği, dumonlamo sistemine

göre iloç portiküllerinin hovodo çok uzun süre

kolobilmesinden dolayı çok doho fozlo
rondıman vermektedir'

lJ.L.V. sistemi Dünyo Sağlık örgütü'nün
onoylodlğı bir iloçIomo tekniğidir.

Çok doho oz iloçIo doho çok olonın ilaçlonmosı
mümkündür.

Mozotun, yon konsorojen etkisi ortodan
kolkmoktodır.

Mozotun, ekonomik külfetini ortodon
koldırmoktodür.

Dumonlomodo kopotıIon kopı ve pencerelere,

lJ.L.v. sisteminde forkıno bile vonlmodon içeri

girerek iç mekanlordo soğlıklı bir şekilde
iloçlonmosı solo nıIobi lmekted i r.
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U'L.v NEDıR;
U.L.v. (Ultro LoW volume) son derece ince püskürtme tekniği ile o|uşturulon
oerosol sisidir' Hoşereleri yok etmede en dz etken modde ile en üstün, kolıcı,
etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücodeleyi sağtor' U.L.V. tekniği ile oluşon
zerrecikler 20-50 mikron büyüklüğündedk. Uçon Ve yürüyen hoşereleri onında
etkiler, hızlo yok eder, ve çok uzun süre etki gücünü sürdürür. Kopolü ve oçık
olanlorda çok kıso süre içerisinde inonilmaz başon soğlor

U.L.V'de AMAÇ;
lloçlı suyu (solüsyon) hovodo uzun süre kolocok şekilde portiküllere bölerek
hovo ile temos süresini uzotp iloçlomo do kesin sonuco götmektir ve eyere
düşen iloç zerrecikleri iloçlomo etkisine devom etmektedir. Bu nedenle rüzgor
fakt1rü önem kazonür. Rl':üzgorün durgun olduğu soboh ve okŞom gün botmü
yopı[on iloçloma, özellikle uçon hoşerelerin hovodo yoğun olduğu saotlere
rostlornır. Bu sootlerde yopılon iloçlomo, zomonlomo olorok ieoldir.
Dumonlomonın sokıncolı görüldüğü yerlerde U.L'V' tovsiYe edilir.
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