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Warszawa, 3 lipca 2020 roku 
 

 
Skuteczny sposób dezynfekcji 

 
Zamgławianie odpowiedzią na potrzeby nowej rzeczywistości 

 
Pandemia koronawirusa wymogła na branży utrzymania czystości upowszechnianie skutecznych, 
a jednocześnie stosunkowo szybkich sposobów dezynfekcji powierzchni. Warunkiem zastosowanych 
metod jest bezpieczeństwo ludzi, a także brak szkodliwego działania na czyszczone przestrzenie. 
Odpowiedzią na te potrzeby jest zamgławianie. 
 
Zamgławianie określane jest przez ekspertów jako jedna z najskuteczniejszych i najlepszych metod 
dezynfekcji. Wysoką skuteczność gwarantuje sposób aplikacji środków chemicznych. Do jego 
wykonania niezbędny jest specjalistyczny sprzęt, który umożliwia przeprowadzenie procesu. 
Jak to działa? Preparat w połączeniu z wodą tworzy suchą mgłę, która jest rozpylana przez specjalną 
maszynę. Ta metoda zapewnia równomierną i dokładną dezynfekcję wszystkich powierzchni 
w pomieszczeniu. Jedną z jej największych zalet jest brak przeciwwskazań do stosowania. Możliwość 
doboru zamgławiacza oraz produktu pozwala dostosować zamgławianie do indywidualnych potrzeb 
oraz wymagań dezynfekowanej powierzchni. Zamgławianie może wydawać się skomplikowane, ale 
w rzeczywistości takie wcale nie jest. Co istotne, należy pamiętać o koniecznym przeszkoleniu zespołu. 
Dodatkowo osoba przeprowadzająca ten proces musi być wyposażona w strój ochronny – odpowiedni 
kombinezon, rękawiczki i okulary. 
 

Kiedy i gdzie wykorzystać zamgławianie? 
 

Pandemia COVID-19  postawiła przed specjalistami z zakresu dezynfekcji nie lada wyzwanie. Chociaż 
standardy czyszczenia miejsc publicznych od zawsze są bardzo wysokie, w obliczu koronawirusa 
restrykcyjnie je podniesiono. Zamgławianie stało się odpowiedzią na natychmiastową potrzebę 
szybkiej i skutecznej dezynfekcji tych przestrzeni. Metoda ta sprawdza się w dużych przestrzeniach, do 
których należą placówki medyczne, domy spokojnej starości, domy opieki, placówki edukacyjne, 
a także obiekty handlowe, środki komunikacji miejskiej itp. Zamgławianie, które jest rodzajem 
wyjaławiania powietrza, znajduje zastosowanie również do powierzchni użytku publicznego, 
które regularnie odwiedzane są przez dużą liczbę osób. 
 
– Jedną z najmocniejszych stron zamgławiania jest fakt, że możemy wykorzystać do niego różne środki 
chemiczne. Dzięki temu skuteczność i obszar zastosowania tej metody jest niemalże nieograniczony – 
mówi Marek Krzemieniewski, prezes Fair Play Plus – Zamgławianie to idealne rozwiązanie, zarówno 
do walki z wirusami, czy bakteriami, jak i do usuwania pleśni. Rezultaty są szybkie i bardzo 
satysfakcjonujące – dodaje.   
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Zamgławianie oznacza korzyści 
 

Korzyści płynące z zastosowania zamgławiania są łatwo zauważalne. Przede wszystkim rozpylenie 
produktu zapewnia wysoką skuteczność oraz dużą efektywność i szerokie spektrum zastosowania. 
Proces zamgławiania trwa zaledwie 15 – 30 minut. Co więcej, w przeciwieństwie do innych metod 
dezynfekcji, pomieszczenie, w którym przeprowadzono zamgławianie można oddać do ponownego 
użytku zaraz po zabiegu. Dodatkowo po dezynfekcji powierzchnie nie wymagają dodatkowego 
wycierania. Sucha mgła wytwarzana podczas procesu dezynfekcji odparowuje i nie pozostawia żadnych 
śladów czyszczenia. Jest to gwarancją oszczędności czasu. 
 
Więcej informacji: www.fairplayplus.pl   
 
Fair Play Plus to lider na rynku dystrybucji urządzeń i środków czystości z dwudziestoletnim 
doświadczeniem. Celem firmy jest dostarczanie optymalnych i innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
utrzymania czystości. Dzięki Fair Play Plus możliwe jest skuteczne obniżanie kosztów utrzymania 
czystości przy zachowaniu najwyższych standardów. Firma zapewnia kompleksowe zaopatrzenie m.in. 
firm sprzątających, zakładów produkcyjnych, usługowych, myjni, restauracji i hoteli, szkół i biur. Oferta 
Fair Play Plus obejmuje chemię profesjonalną do mycia ręcznego i maszynowego, chemię gospodarczą, 
samochodową, dozowniki oraz całą gamę artykułów higienicznych: papiery toaletowe, ręczniki, 
czyściwa, worki na odpady, zestawy do sprzątania. Fair Play Plus to również wyłączny dystrybutor 
maszyn sprzątających Ghibli & Wirbel – odkurzaczy, szorowarek, zmywarek do podłóg i polerek. W 
ofercie Fair Play Plus znajdują się zamiatarki i maszyna do czyszczenia schodów i pochylni ruchomych. 
Firma zapewnia także serwis dostarczanych urządzeń, pomoc w uzyskaniu leasingu maszyn 
czyszczących, szkolenia i plany higieny. 
 

http://www.fairplayplus.pl/

