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E-Spray 
 
Unikátní profesionální mlhovací pistole, 
využívá princip elektrostatické indukce 
k rovnoměrné aplikaci dezinfekčního 
prostředku na povrchy. 
         Výhody: nízká hmotnost, snadné 
použití, napájení na lithiové baterie = dlouhá 
výdrž. Obsluha může bez omezení pracovat 
po dobu několika hodin. 
 
E-Spray produkuje velmi malé částice 
dezinfekčního roztoku a pomocí 
elektrostatické indukce vytvářejí 
dezinfekční vrstvu na povrchu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje: 
 
 
Pracovní výkon 350 m2/hod. 
Tvar trysky kužel 
Velikost trysky 0,3 mm 
Výkon 15 W 
Kapacita nádrže 1 l 
Baterie 18 V Li-ion / 2000 mAh 
Nabíječka baterií 18 V / 2000 mA 
Výdrž baterií 6 hodin 
Hmotnost bez baterie 1,3 kg 
Hmotnost s baterií 1,7 kg 
Rozměry 417 x 280 x 90 mm 

 
 
 

 
Součástí dodávky je: E-spray, baterie, 
nabíječka, tryska, popruh a nádrž 1 litr. 
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                 E-Spray 
  

 

 
Bakterie se velmi rychle šíří a usazují v rozích a na skrytých místech. 
Dezinfekce povrchů klasickým postřikem trvá velmi dlouho a 
vyžaduje nepřiměřené náklady. Kromě toho existuje mnoho oblastí, které 
je obtížné účinně dezinfikovat, například počítačové klávesnice, telefony 
v kancelářích nebo pokladny v supermarketech a obchodech. 
 
Elektrostaticky nabitá pistole pomůže k rovnoměrné aplikaci 
dezinfekčního prostředku po celé ploše včetně špatně dostupných 
míst. Částice dezinfekčního prostředku obalí povrch a dezinfikují 
každou část. 
 

 

Tento způsob dezinfekce umožňuje rychle a rovnoměrně aplikovat 
dezinfekční roztok na povrch. 
 
Pistole produkuje elektricky nabitý roztok vycházející z trysky. Nabité 
molekuly se navzájem odpuzují, tím si udržují rovnoměrnou vzdálenost 
od sebe, ale zároveň jsou přitahovány k ošetřovanému povrchu  
a nepadají na zem (silnější než gravitace). 
           Gravitace zajišťuje, že se všechny částice roztoku usazují  
na povrchu, a tak vytvářejí 360 stupňové pokrytí, aniž by vynechaly 
jakoukoliv oblast. 

 

 
Součástí balení jsou LI-Ion baterie: 
18 V 2000 mAh 
 
Na objednávku: 
18 V 4000 mAh 

 

Součástí dodávky je popruh, na objednávku vak na záda.  

 


