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Extended Release
ՔԼՈՐԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴ (CLO2)
ՀՈՏԱԶԵՐԾԻՉ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ  
ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

հԱՍԱՆԵԼԻ ՉԱՓՍԵՐ`
GC-1K (մինչև 1,000 ոտնաչափ3)
GC-4K (մինչև 4,000 ոտնաչափ3)

GC-2.5K (մինչև 2,500 ոտնաչափ3)
GC-10K (մինչև 10,000 ոտնաչափ3)

Տարան հարմար է էկո տեսանկյունից և ամբողջովին իներտ է 
օգտագործելուց հետո

Համապատասխանում է OSHA և EPA քրոնիկ ազդեցության 
սահամանափակումներին

Խոնավությամբ ակտիվացված է 

Վերացնում է հոտերը եռաչափ ձևով

Բարելավում է օդի որակը

Շուկայում ամենաանվտանգ Extended Release-ը

Չունի պահեստավորման հատուկ պայմաններ

Պարզ տեղադրումով

Հեշտ վերալիցքավորումով

Պաշտպանության անհատական միջոց (PPE) չի 
պահանջվում 

Տևում է մինչև 30 օր Անվտանգ է մարդկանց, բույսերի, ընտանի 
կենդանիների և ենթակառուցվածքների շուրջ 
օգտագործման համար

Gard’nClean Extended Release-ը հաջորդ սերնդի, խոնավությամբ 
ակտիվացված չափազանց մաքուր քլորի երկօքսիդի (ClO2) գեներատոր է: 
Պարզ օգտագործման այս արտադրանքը բարելավում է օդի որակը փակ 
տարածքներում մինչև 30 օր: Gard’nClean Extended Release-ները  
իդեալական են հոտերի մեղմացման արձանագրությունների և հոտերի ու 
ցնդող օրգանական միացությունների (VOC-երի) բակտերիալ խաչաձև 
աղտոտումը սահմանափակելու համար: Իդեալական են մշակման, 
չորացման և մշակման բոլոր տարածքներում, միջանցքներում, 
պահեստավորման վայրերում, առաքման կետերում, 
լոգարաններում, ընդհանուր տարածքներում, խոհանոցներում և 
այլ վայրերում օգտագործման համար:
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Extended Release

Gard’nClean Extended Release-ի հիմնական 
ուղեցույցները

1. Բացեք կաղապարը, հեռացրեք ներդիրը և փայլաթիթեղի քսակը:
2. Բացեք արտաքին քսակը և հեռացրեք Gard’nClean Extended Release պարկը: 
 Չքանդեք, չպատռեք կամ չվնասեք պարկը:
3. Հետ տեղադրեք Gard’nClean Extended Release տոպրակը կաղապարի մեջ:
4. Արտադրանքը խոնավությամբ ակտիվացված է: Արտադրանքի ակտիվացումը հեշտացնելու 

համար օգտագործման տարածքի հարաբերական խոնավությունը 
 պետք է լինի առնվազն 25% RH օգտագործման ընթացքում:
5. Տեղադրեք Gard’nClean Extended Release պարկը կենտրոնական մասում՝ օգտագործման 

փակ տարածքում: Վստահ եղեք, որ արտադրանքը տեղադրված է գետնից առնվազն 4-6 
ոտնաչափ հեռավորության վրա կամ 

 առաստաղից կախված է:
6. Ներսի փակ տարածքների համար փոխեք Gard’nClean Extended Release պարկը 
 յուրաքանչյուր 30 օրը մեկ: Ջերմոցների և բարձր խոնավությամբ միջավայրում օգտագործելու 

համար խնդրում ենք կապ հաստատել ընկերության հետ:

Օգտագործման ուղեցույցներ`

*Ամբողջական հրահանգների համար տես պիտակի վրա մեր Օգտագործման ուղեցույցները կամ 
վերանայեք Gard’nClean Institutional SOP-ն (ՕՍԸ):*


