
GYIK AZ INTRA HYDROCARE HIDEGKDÖS FERTŐTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATBAN 

1. Miért környezetbarát termék az Intra Hydrocare? 

- egyszerű összetétel (hidrogén peroxid és kelátkötésű ezüst) 

- a (kelátkötésű) ezüst a természetben előforduló elem 

- a kelátkötésű ezüst könnyen le/kimosható minden tárgy felületéről 

- a hidrogén peroxid 100%-ban környezetbarát: vízre és oxigénre bomlik 

- az ajánlott koncentrációban semmilyen felületre nincs korróziós hatása 

- nem fehérít 

- nem toxikus 

- hosszú távú használat során sem ártalmas 

2. Korrozív-e az Intra Hydrocare? 

Nem. Az Intra Hydrocare, az ajánlott dózisban nem korrozív a legtöbb felületen. Ilyenek a 

rozsdamentes acél, az alumínium, a műanyagok, stb. Nem ajánlott sárgaréz és réz 

felületekre. 

3. Mi történik a maradék ezüsttel a felületen?  

Az ezüst mennyisége az összes ajánlott hígításban az egész billiomod része (ppb), vagyis 

messze kevesebb, mint a nemzetközileg elfogadott minimum szintek. 

4. Megfeketíti-e az ezüst a kezelt felületet? 

Nem. Az Intra Hydrocare-ben a kelát kötésű ezüst stabil, az ajánlott hígításban egyáltalán 

nem jelentkezik elváltozás a felületen. 

5. Roncsolja a szöveteket? 

Nem.  A javasolt hígításban nem. Az Intra Hydrocare ártalmatlan a bőrre 3% hígítás alatt. 

6. Veszélyes az élelmiszerekre? 

Nem. Az Intra Hydrocare-rel, a javasolt dózisban biztonságosan fertőtleníthető gyümölcs, 

zöldség, hús, hal és tojás, öblítéssel vagy bemerítéssel. 

7. Szükséges-e a felületet leöblíteni a fertőtlenítés után? 

Nem. Az Intra Hydrocare nem-toxikus összetevőket tartalmaz, amik a természetben 

biológiailag lebonthatóak: vízre és oxigénre bomlanak. 

8. Károsítja-e az Intra Hydrocare köd az ágyneműt? 

Nem. Amennyiben az ágynemű nem nedvesedik át, nem károsodik. 

9. Megsérülhet-e a TV vagy egyéb berendezés a ködképzés során? 

Igen. A beavatkozás előtt minden elektromos berendezést kapcsoljunk ki és takarjunk le. 

10. Káros-e a maradék ezüst? 

Nem. Az ezüst mennyisége az összes ajánlott hígításban az egész billiomod része (ppb), vagyis 

messze kevesebb, mint a nemzetközileg elfogadott minimum szintek. 

11. Hol találom az alkalmazásról készült videót?  

A videót itt nézheti meg. 

12. Mennyi a ködpermet minimális kontaktideje a fertőtlenített felületen? 

Javaslatunk, hogy a ködölés után legalább 30 percig tartsuk zárva az így fertőtlenített 

helyiséget. 

 

13. Mennyire hatékony az Intra Hydrocare 2%-os oldata vírusok ellen? 

Amikor hidegködöt képezünk zárt térben az Intra Hydrocare 2%-os oldatával és betartjuk a 

minimum 30 perces behatási időt, biztosak lehetünk, hogy minden vírust elpusztítunk. 



14. Szükséges lezárni a fertőtlenítendő termet? 

Igen. A ködösített területet zártan kell tartani, hogy az aeroszol cseppek a légtérben és a 

felületeken is biztonsággal kifejtse a hatását. 

15. Mi az ajánlott cseppméret beállítás a hidegködképző gépen? (Zárt és nem zárt területek 

fertőtlenítése esetén egyaránt). Figyelemmel arra, hogy a kisebb cseppek gyorsabban 

párolognak. 

A beállított cseppméret 10-30 mikron között legyen. 

16. Mennyire marad stabil a H₂O₂ a 2%-os hígított oldatban? Mennyi ideig és milyen 

körülmények között tárolható az oldat a H₂O₂ lebomlása nélkül? 

A hígított termék stabilitása nagymértékben függ a hígításhoz használt víz minőségétől. 

Javasoljuk, hogy a 2%-os hígított terméket 1 héten belül használjuk fel. Addig is hűvös, sötét 

helyen tároljuk az oldatot. 

17. Milyen anyaggal végezzük az Intra Hydrocare hígítását, hogy ne rontsuk a benne lévő 

kemikáliák hatékonyságát? 

A hígítást kizárólag vízzel végezzük. Ha tehetjük desztillált vizet, vagy tisztított vizet 

használjunk. 

18. Használható az Intra Hydrocare 1%-os oldata kézfertőtlenítésre bőr irritáció vagy allergia 

kialakulásának veszélye nélkül? 

Az Intra Hydrocare 1%-os oldata biztonsággal és hatékonyan használható kézfertőtlenítésre. 

19. Mit tegyünk, ha a nemzeti hatóságok nem támogatják a hidegködös teremfertőtlenítést? 

Magyarázzuk meg és hangsúlyozzuk az Intra Hydrocare biztonságos használatát. Szükség 

esetén kérjünk dokumentációt a gyártótól. 

20. Használható az Intra Hydrocare 2%-os oldata hajók felületén? 

Igen. Az Intra Hydrocare biztonsággal használható hajótestek gél felületein kívül, belül 

egyaránt. 

21. A ködösítés után a felületek nedvesek lesznek. Mennyi időt kell biztosítani a száradáshoz? 

A felületek száradási ideje nagymértékben függ a szellőztetés intenzitásától és a levegő 

relatív páratartalmától. Javasoljuk, hogy legalább 1 órát szellőztessünk a fertőtlenítés után. 

22. Minden felületre alkalmazható a ködölő fertőtlenítés? Például drága bőrbútorok? 

Drága felületeket, ha nem tudjuk milyen reakciókat vált ki a ködpermet a felületen, inkább 

takarjunk le. Egyébként célszerű próbát végezni kevésbé szem előtt lévő felület kis darabján, 

ahol meggyőződhetünk a felület szerrel szembeni reakciójáról. 

23. Milyen a H₂O₂ időbeli stabilitása, azonos koncentráció mellet, különféle felületeken? 

A gyártási technológiának köszönhetően az Intra Hydrocare termékben a H₂O₂ stabilitása 

háromszor nagyobb, mint az ipari hidrogén peroxidé 

24. Mennyire biztonságos a H₂O₂ az Intra Hydrocare-ben? Ezüst is van a termékben. 

Lásd GYIK 3. Az ezüst az egész billiomod részében található a termékben. 

 

25. Veszélyes az Intra Hydrocare gyújtás/lobbanás pontja? 

Az Intra Hydrocare nem gyúlékony. Nincs lobbanáspontja. 

26. A termékben található ezüst nano technológia? A túl kisméretű ezüst szemcsék 

behatolhatnak a bőrbe. 

A kelátkötésű ezüst nem épül be a bőrön keresztül a szervezetbe. 

27. Milyen az Intra Hydrocare baktérium/vírusölő hatása az azonos hígítású, alkohol tartalmú 

fertőtlenítő szerekkel szemben? 



Az Intra Hydrocare vírusölő hatása 10 –szer gyorsabb, mint egy 70% alkoholtartalmú 

fertőtlenítő szer. Emellett vegyük figyelembe, hogy az alkohol tartalmú köd 

robbanásveszélyes. 

28. Csökkenthetjük az Intra Hydrocare hígítását 0,5% alá? Azonos-e az Intra Hydrocare és az 

ipari H₂O₂ 0,5%-os oldatával végzett fertőtlenítés hatékonysága? 

A hatékonyságot a behatási idő és a koncentráció befolyásolja. Ajánlásunk a 2% -os hígítás és 

a legalább 30 perces, de inkább 1 órás behatási idő. Más koncentrációk és behatási idők is 

lehetnek hatékonyak, de ezeket széleskörű, üzemi használat előtt tesztelni kell. 

 

 


