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Fast Release
ԼԱՎԱԳՈՒՅՆԸ ՔԼՈՐԻ ԵՐԿՕՔՍԻԴԻ ԴԱՍՈՒՄ (ClO2)
ՀՈՏԱԶԵՐԾԻՉ + 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)

Gard’nClean ClO2 Fast Release-ը իսկապես չոր գազային 
ֆումիգացիա է՝ ցանկացած տարածության կամ միջավայրի 
խորը հոտազերծման համար:
Ինչը ներառում է դժվար հասանելի հատվածներ, ինչպես օրինակ` մանրադիտակային 
բացվածքները չփակված նյութերի վրա, HVAC խողովակները, էլեկտրական 
բաղադրիչները և շատ ավելին: Քլորի երկօքսիդի մոլեկուլի շատ փոքր չափի 
պատճառով այն կարող է հեշտությամբ ներթափանցել նշված բոլոր տարածքները՝ 
VOC-երի (ցնդող օրգանական միացությունների), հոտերի և այլ միացությունների 
աղբյուրը ներսից վերացնելու համար: Իդեալական է մշակման, չորացման և մշակման 
բոլոր տարածքներում, միջանցքներում, պահեստավորման վայրերում, առաքման 
կետերում, լոգարաններում, ընդհանուր տարածքներում, խոհանոցներում և շատ այլ 
տեղերում օգտագործման համար:

Չնայած Gard’nClean Fast Release-ը կարող է օգտագործվել ինքն իրենով, խորհուրդ 
ենք տալիս, որ բոլոր մակերեսները մանրակրկիտ մաքրվեն և ախտահանվեն 
Gard’nClean GC Liquid-ով մինչ Fast Release գազային մաքրում կատարելը:

Ակտիվացնելու համար ուղղակի ավելացրեք ջուր

Արագ գործող եռաչափ գազային մաքրում

Մեկ միլիոնի համար ավելի բարձր մասնաբաժին
խորը մաքրման ձեր կարիքների համար

Շրջակա միջավայրի ամբողջական հոտազերծում

Անվտանգ միջոց է մակերեսների, սարքավորումների 
և ենթակառուցվածքների համար

Մաքրման նվազագույն ժամանակը չորս ժամ է

Պարկը էկո տարբերակով է

Հեռացրեք ավելցուկային հեղուկը

12 ժամվա ցանկացած արտահոսքի REI (Կրկին 
մուտքի միջակայքում) միջակայքով:
ԱՊՄ պահանջվում է մինչև REI նորից մուտք 
գործելու դեպքում
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Fast Release

Gard’nClean Fast Release-ի հիմնական 
ուղեցույցները

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱՊՄ` (ՊԱՀԱՆՋՎՈՒՄ Է ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԺԱՄԱՆԱԿ` ՓՈՇԱՅԻՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՍԱՐՔ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ)

Տեսողության պաշտպանություն

NIOSH/MSHA շնչառական սարքը հաստատված է օրգանական գոլորշու/թթվային 
փամփուշտների հետ օգտագործման համար

(ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԵՆՔ ՏԱԼԻՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼ 3M ՄԱՍ #60923 ԿԱՄ 60926)

Ձեռնոցներ

1. Բացեք բաժակը և հանեք փայլաթիթեղի քսակը
2. Բացեք փայլաթիթեղի քսակը և հանեք սպիտակ ծրարը՝ առանց ծրարը պատռելու, վնասելու 

կամ ծակելու: Անվտանգ կերպով տեղադրեք ծրարը բաժակի մեջ:
3. Տեղադրեք Gard’nClean Fast Release բաժակը կենտրոնական մասում՝ մաքրման փակ 

տարածքում՝ վստահ լինելով, որ բաժակը գտնվում է գետնից առնվազն 4-6 ոտնաչափ 
հեռավորության վրա: Միևնույն փակ տարածքում մի քանի բաժակ օգտագործելու դեպքում 
տեղադրեք բաժակները իրարից հավասար հեռավորության վրա:

4. Արտադրանքն ակտիվացնելու համար լցրեք Gard’nClean Fast Release բաժակը մոտ 175 մլ 
ջրով (մինչև լցնելու գիծը): Կափարիչը մի դրեք բաժակի վրա: Արտադրանքի ակտիվացումից 
անմիջապես հետո էվակուացրեք մաքրման տարածքը:

5. Թույլատրել մաքրումը նորից մտնելուց առնվազն 12 ժամ առաջ: 12 ժամ առաջ նորից մուտք 
գործելու անհրաժեշտության դեպքում որպես օրգանական գոլորշիներ/թթվային գազեր 
գնահատված տեսողության հերմետիկ պաշտպանություն և շնչառական սարք (օրինակ՝ 3M 
60923/60926 բազմագազային ֆիլտրացված) պետք է մաշված լինեն։ Մաքրման տարածքը 
պետք է պատշաճ կերպով օդափոխվի կրկին մուտքից առնվազն մեկ ժամ առաջ առանց 
տեսողության պաշտպանության/շնչառական սարքի:

6. Հեռացրեք հեղուկ լուծույթը աղբատար խողովակով՝ համաձայն նահանգային կամ դաշնային 
կանոնակարգերի: Խուսափեք ակտիվացված լուծույթի հետ շփումից և գոլորշիներ ներշնչելուց:

Օգտագործման ուղեցույցներ`

*Ամբողջական հրահանգների համար տես պիտակի վրա մեր Օգտագործման ուղեցույցները կամ  
վերանայիր Gard’nClean Institutional SOP-ը*

Չնայած Gard’nClean Fast Release-ը կարող է օգտագործվել ինքն իրենով, խորհուրդ ենք տալիս,  
որ բոլոր մակերեսները մանրակրկիտ մաքրվեն և ախտահանվեն Gard’nClean GC Liquid-ով մինչ  

Fast Release գազային մաքրում կատարելը: 


