Fast Release
CHLORINE DIOXIDE (ClO2) TỐT NHẤT TRONG PHÂN KHÚC

MÁY KHỬ MÙI + LÀM SẠCH KHÔNG GIAN

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

GC-2,5K (lên tới 2.500 ft3)

GC-4K (lên tới 4.000 ft3)

GC-10K (lên tới 10.000 ft3)

Gard’nClean ClO2 Fast Release là một loại thiết bị khử trùng
bằng khí khô hoàn toàn giúp khử mùi sâu cho mọi không gian
hoặc môi trường
Phạm vi sử dụng bao gồm các khu vực khó tiếp cận chẳng hạn như các lỗ siêu nhỏ
trên vật liệu không kín, ống dẫn HVAC, linh kiện điện và các khu vực khác. Do phân
tử chlorine dioxide có kích thước rất nhỏ, nó có thể dễ dàng thâm nhập vào tất cả các
không gian này để loại bỏ nguồn VOC (Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi), mùi và các hợp chất
khác từ sâu bên trong. Lý tưởng để sử dụng trong 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, v.v.
Dù Gard’nClean Fast Release có thể tự hoạt động, nhưng chúng tôi khuyến nghị rằng tất
cả các bề mặt nên được làm sạch và khử trùng kỹ bằng Gard’nClean GC Liquid trước khi
thực hiện Xử Lý Khí Có Khả Năng Phóng Thích Nhanh.

Chỉ cần thêm nước để kích hoạt
Xử lý khí 3 chiều hiệu quả nhanh
Tỷ lệ xử lý cao hơn đối với nhu cầu làm sạch sâu
của bạn

Thời gian điều trị tối thiểu là bốn giờ
Túi đựng thân thiện với bãi rác
Đổ bỏ chất lỏng dư thừa xuống bất kỳ cống nào

Khử Mùi Môi Trường Hoàn Toàn

REI (Khoảng thời gian vào lại) 12 giờ

An toàn cho các bề mặt, thiết bị và cơ sở hạ tầng

Cần mang PPE nếu vào lại trước REI
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Fast Release
Hướng Dẫn Cơ Bản về Gard'nClean Fast Release
PPE THÍCH HỢP:

(CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH TẠO KHÍ NẾU SỬ DỤNG THIẾT BỊ ỨNG DỤNG DÀNH CHO SẢN PHẨM DẠNG BỘT)

Bảo Vệ Mắt
Mặt Nạ Phòng Độc NIOSH/MHSA Được Phê Duyệt để sử dụng với Hộp Đựng Khí Hữu Cơ/Axit

(CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG SẢN PHẨM 3M #60923 HOẶC 60926)

Găng Tay

Hướng Dẫn Sử Dụng:
1. Mở cốc và lấy túi giấy bạc ra
2. Xé túi giấy bạc đã mở và lấy phong bì màu trắng ra mà không bóc, xé hoặc chọc thủng phong bì.
Đặt lại phong bì vào trong cốc một cách an toàn.
3. Đặt cốc Gard'nClean Fast Release vào vị trí chính giữa của khu vực xử lý kín, đảm bảo rằng cốc cách mặt
đất ít nhất 4-6 feet. Nếu sử dụng nhiều cốc trong cùng một khu vực kín, các cốc cần cách đều nhau.
4. Để kích hoạt sản phẩm, hãy đổ đầy cốc Gard’nClean Fast Release với khoảng 175 ml nước (đến vạch
đổ đầy). Không đậy nắp lên cốc. Rời khỏi khu vực xử lý ngay sau khi kích hoạt sản phẩm.
5. Cho phép xử lý ít nhất 12 giờ trước khi vào lại. Nếu bắt buộc phải vào lại trước 12 giờ, bạn phải đeo
kính bảo vệ mắt kín khí và mặt nạ phòng độc chống hơi hữu cơ/khí axit (ví dụ: 3M 60923/60926 có khả
năng lọc được nhiều khí). Khu vực xử lý phải được thông gió đầy đủ trong ít nhất một giờ trước khi vào
lại mà không cần đeo kính bảo vệ mắt/mặt nạ phòng độc.
6. Đổ dung dịch chất lỏng xuống cống xử lý tuân thủ các quy định của tiểu bang hoặc liên bang.
Tránh tiếp xúc với dung dịch đã kích hoạt và tránh hít phải khói.

*Mặc dù Gard’nClean Fast Release có thể tự hoạt động, nhưng chúng tôi khuyến nghị rằng tất cả các bề mặt nên được làm sạch và khử
trùng kỹ bằng Gard’nClean GC Liquid trước khi thực hiện Xử Lý Khí Có Khả Năng Phóng Thích Nhanh.*

*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.*
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