


nanodis'in uzun süreli 
etkin koruma sağlayan 
nanoteknolojik 
gümüş iyon içeriğiyle 
her gününüz rahat ve 
güvenli olsun.

Alkol ve iyonik nano gümüş içeriğiyle 
çok kısa sürede uygulama yüzeyindeki 
antibakteriyel/antifungal/antiviral etki 
gösteren, uygulandığı yüzeyde bakterilerin, 
mantarların ve virüslerin üremelerini 
engelleyen ve 14 güne kadar koruma 
sağlayan nanoteknolojik dezenfektandır.

nanodis nedir�





1
Yüzey üzerindeki 
mikroplar alkol 
tarafından hızlıca 
yok edilir.

2
Nanoteknolojik gümüş 
iyonlar devreye girerek 
yüzey üzerinde kalan 
diğer bakterileri, 
mantarları ve virüsleri 
parçalayıp etkisiz 
hale getirir.

nasıl korur�



3 4
Alkolün hızla 
buharlaşmasıyla 
özel olarak geliştirilmiş 
hidrofob gümüş iyonları 
gözle görülmeyen 
koruyucu bir film tabakası 
oluşturup yüzey üzerinde 
bir kalkan oluşmasını 
sağlar.

Su itici özelliğine
sahip hidrofob yüzey, 
damlacık yoluyla 
bulaşan organizmaların 
tutunmasını engeller 
ve 14 güne kadar 
koruma sağlar.



neden farklıdır�
Ürün Özellikleri

Su itici özelliği ve oluşan film sayesinde 
antimikrobiyal etkinin gücü yüksek, 
koruma süresi uzundur.

İyonize gümüş içeriği çok sayıda virüs ve 
bakteriye karşı etkiliyken, organizmanın etken 
maddeye bağışıklık kazanması imkansızdır.

Alkol bazlı olduğundan ilk uygulamada 
yüzey temizliği gerektirmeden hızlı 
şekilde mikropları öldürür.

Nihai tüketici tarafından kullanımı 
çok kolaydır.

nanodis Diğer

Hidrofob koruyucu film tabakası 
yüzeye gelen organizmanın tutunmasını 
engellerken, kaplama içeriğinde homojen 
olarak dağılmış olan gümüş iyonları 
organizmaların yaşamasını imkan tanımaz. 

İnsan yoğunluğunun yüksek olduğu 
ortamlarda yüzey temaslı bulaş riskini 
tamamen ortadan kaldırır.



etki alanları nelerdir�

•  Covid-19

•  Poliovirus Type 1, 
 LSc- 2ab

• Adenovirus Type 5

•  strain Adenoid 75

•  ATCC VR-5

• Murine norovirus, 
 strain S99 Berlin

Bakteriler

•  S.aureus 
 ATCC 6538

•  P.aeruginosa 
 ATCC 15442

• E.coli 
 ATCC 10536

•  E.hirae 
 ATCC 10541

Mantarlar

•  C.albicans 
 ATCC 10231

•  Aspergillus   
 brasiliensis 
 ATCC 16404

Algler

•  Oocystis parva veya  
 Oocystis solitaria

•  Scenedesmus   
 quadricauda

• Phormidium   
 minnesotense

nasıl ve nerede kullanılır�

Kişisel Eşyalar 
Cep Telefonu, Çanta, Cüzdan, Kredi Kartları, Laptop vb.

Ev-Ofis Yüzeyleri
Çalışma masaları, Tezgah vb.

Toplu Taşıma ve Toplu Alanlar
Otobüsler, Taksiler, Okullar, Asansörler vb.

Kumaş Yüzeyler 
En az 6 yıkamaya kadar tüm tekstil ürünlerinde etkilidir.

Tek Kullanımlık Maskeler dahil tüm maskelerde 
en az 7 güne kadar koruma sağlar.

Ürünü püskürterek tüm yüzeyi kaplayın. Ardından 
temiz bir bez/peçete/sünger yardımıyla yayın ve 
kurumasını bekleyin.

Virüsler



spraynanodis.com @spraynanodis


