
Coronavirus er kendt for at spredes fra person til per-
son med høj hastighed. Antallet af smittede øges dag 
for dag, og globalt er flere millioner allerede blevet 
smittet med virussen.

Myndigheder har allerede haft lukket flere fabrikker for 
at undgå store grupper samles. Folk er også blevet ban-
ge for at rejse, både med fly og krydstogtskibe. 
Coronavirussen rammer mange virksomheder, og især 
rejseindustrien.

JIMCO A/S har specialiseret sig indenfor, en af ver-
dens mest unikke og miljøvenlige, luftrensnings- 
teknologier, og har en bred portefølje af produkter til 
bekæmpelse af spredningen af virus.

JIMCOs teknologi er baseret på UV-C og ozon  
teknologi, der er en naturlig måde at reducere og 
nedbryde uønskede vira og bakterier.

STOP SPREDNING 
AF CORONAVIRUS 

EFFEKTIVE DESINFEKTIONSRATER

DESINFICERER 
MERE END 

99.99%

Staphylococcus aureus (Stafylokokker): 99,973 %   ·   Candida albicans (Gærsvampe): 98,741 %
Enterococcus hirae (Enterokokker): 99,149 %   ·   Escherichia coli: à 99,880 %   ·   Pseudomonas aeruginosa: 99,898 %      

BEMÆRKELSESVÆRDIGE DESINFEKTIONSRATER



DESINFICERER 
MERE END 

99.99%
NEM AT FLYTTE 

RUNDT

FLO-D Mini 
er designet til, effektivt at 

reducere spredningen af hvilken 
som helst sygdom i rum og lokaler.

FULDSTÆNDIG 
DESIFEKTION AF 
RUM OG OVERFLADER 
• Desinficerer i hjørner, sprækker, 
  ventilationskanaler og overflader
• Intet manuelt arbejde
• Ingen brug af kemikalier
• Ingen brug af vand
• PLC kontrolleret enhed                       
  med datalogning, til dokumentation
• Temperatur- og fugtsensor
• Datalogning til din 
  overfladedesinfektion

Det er blevet bevist at ozon kan 
dræbe SARS Coronavirus og 

strukturen i den nye 2019-nCOV 
er næsten identisk til 
SARS Coronavirus.

Desinficerer den mest resistente kappebærende virus med mere end 99,99 %.
 
Den modificerede vacciniavirus Ankara (MVA) har vist sig at kunne overleve på overflader i mere end 9 dage, og blev valgt 
som testvirus fordi MVA (i Europa) repræsenterer den officielle model for kappebærende virus. Dette gælder også medlemmer 
af virusfamilien coronaviridae (såsom MERS-COV, SARS-COV-1 and SARS-COV-2).

PATENTERET MILJØVENLIG 
DESINFEKTIONSTEKNOLOGI

FLO-D MINI TEST

Aktiv ozon produceret af FLO-D Mini Mark 2, mod Modificeret Vaccinia Virus Ankara (MVA) i en kvantitativ, ikke-porøs overfladetest til evaluering af 
bakteriedræbende og/eller fungicid aktivitet af kemiske desinfektionsmidler og antiseptiske midler anvendt i mad, industri, husholdning og industrielt 
baseret på NF T 72-281:2011 under rene forhold. Denne ekspert udtalelse er baseret på testrapport L20/0361aMV.3 dato 19/05/2020.

EKSPERT UDTALELSE

BEHANDLINGSTID DESINFEKTIONS-
MIDDEL

KONCENTRATION LUFTFUGTIGHED REDUKTION

180 min. Ozon 10.0 ppm 44.5 % - 73,5 % > 99,99 %

Under de definerede betingelser kunne man påvise en reduktion på MVA, med ozon lavet af FLO-D MINI - Mark 2. Derfor kan ozon 
lavet af FLO-D MINI – Mark 2 defineres som et middel der kan desinficere MVA i lokaler med følgende forhold: 10 ppm ozon i 180 

minutter med en luftfugtighed på 44,5 % til 73,5 % under rengjorte forhold.

Et desinfektionsmiddel eller en desinfektionsopløsning i en bestemt koncentration kan anses for at have virus-
inaktiverende egenskaber, hvis testen er indenfor den anbefalede eksponeringsperiode 

reduceret med >log4 (inaktivering > 99,99 %)
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