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Extended Release
CHLORINE DIOXIDE (CLO2)
THIẾT BỊ KHỬ MÙI & LÀM SẠCH 
KHÔNG GIAN

CÓ SẴN VỚI CÁC KÍCH THƯỚC:
GC-1K (lên tới 1.000 ft3)

GC-4K (lên tới 4.000 ft3)

GC-2,5K (lên tới 2.500 ft3)

GC-10K (lên tới 10.000 ft3)

Túi Đựng Sản Phẩm Thân Thiện Với Bãi Chôn Rác và Hoàn Toàn Trơ Sau 
Khi Sử Dụng

Tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm trong thời gian dài
theo OSHA và EPA

Cấp Ẩm 

Loại Bỏ Mùi 3 Chiều

Cải Thiện Chất Lượng Không Khí

Sản Phẩm Có Tác Dụng Phóng Thích Kéo Dài 
An Toàn Nhất Trên Thị Trường

Không Cần Biện Pháp Xử Lý Đặc Biệt

Lắp Đặt Đơn Giản

Đổ Đầy Dễ Dàng

Không Cần PPE 

Thời Gian Sử Dụng Kéo Dài Đến 30 Ngày An toàn khi sử dụng xung quanh con người, 
cây trồng, vật nuôi và cơ sở hạ tầng

Gard’nClean Extended Release là thiết bị tạo khí chlorine dioxide (ClO2) siêu tinh 
khiết cấp ẩm thế hệ tiếp theo. Sản phẩm dễ sử dụng này có khả năng cải thiện 
chất lượng không khí trong không gian kín trong tối đa 30 ngày. Gard’nClean 
Extended Release lý tưởng để sử dụng cho các quy trình giảm thiểu mùi và hạn 
chế tình trạng lây nhiễm chéo giữa các mùi và Hợp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi (VOC 
- Volatile Organic Compound). Lý tưởng để sử dụng ở tất cả các khu vực trồng 
trọt, sấy khô và chế biến, hành lang, địa điểm lưu kho, phòng tắm trong 
khoang giao hàng, khu vực bếp sử dụng chung và các khu vực khác.
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Extended Release

Hướng Dẫn Cơ Bản về Gard’nClean Extended Release

1. Mở hộp vỏ sò, sau đó lấy lớp chèn và túi giấy bạc ra.

2. Xé gói đựng bên ngoài đã mở và lấy gói đựng Gard’nClean Extended Release.  
Không bóc, xé hoặc chọc thủng gói đựng sản phẩm.

3. Đặt lại gói đựng Gard’nClean Extended Release vào trong hộp vỏ sò.

4. Sản phẩm đã được cấp ẩm. Để tạo điều kiện kích hoạt sản phẩm, độ ẩm tương đối của khu vực xử lý 
phải đạt ít nhất 25% độ ẩm tương đối (RH) trong suốt thời gian xử lý.

5. Đặt gói đựng Gard’nClean Extended Release ở vị trí chính giữa trong một khu vực xử lý kín. Đảm bảo 
rằng sản phẩm được đặt cách mặt đất ít nhất 4-6 feet, hoặc treo trên trần nhà.

6. Đối với không gian kín trong nhà, hãy thay thế gói đựng Gard’nClean Extended Release 30 ngày một 
lần. Để sử dụng trong nhà kính và môi trường có độ ẩm cao, vui lòng liên hệ với Công Ty.

Hướng Dẫn Sử Dụng:

*Để biết hướng dẫn đầy đủ, hãy xem Hướng Dẫn Sử Dụng của chúng tôi trên nhãn hoặc tham khảo  
SOP của Tổ Chức Gard’nClean.*


