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 זיהומיםנגד ערפול  

 

 בלתי חלק הם מזון תוצרי של מחסנים חקלאית, תוצרת של מחסנים קירור, חדרי כמו סגורים מקומות

 הפוגעים אשר שונים, וחיידקים פטריות עובשים, כמו שונים מיקרואורגניזמים של מהיווצרות נפרד

 בחומרי שימוש האדם. לגוף מסוכנים ובעקיפין לריקבון הגורמים המזון ובתוצרי חקלאית בתוצרת

 מקום  מהווים קורוזיה של מקומות .והאריזות  החסנה במבני לקורוזיה גורמים הקיימים והדברה ניקוי

 .הריקבון תהליכי של להאצה וגורמים בתוצרת הפוגעים ורגניזמיםמיקרוא להתפתחות מצוין

טוי באמצעות הערפול, אשר המיועד לחיטוי לחדרים יפיתחה סידרת מוצרים לח ףחברת גרין ליי

היתרון הבלט  דקים שונים. ינגד עובשים פטריות וחי אולמות וחללים סגורים . המוצר יעיל לחיטוי

ת להגיע לכל המקומות כולל תיקרה קירות ומקומות מוסתרים אשר בשיטה של ליכו  בשיטה זו הוא

 . דקים ומיקרואורגניזמים שוניםישטיפות לא מקבלים יעלות מרבית של השמדת חי

 קורוזיה של נזק גורמים ולא שונים המזיקים התפתחות נגד יעיל פתרון נותנים לערפול אפ גרין מוצרי 

 על שומר האסנה מקומות על לשמירה פתרון נותן  ערפילון אפ בגרין שימוש האסנה. למקומות

 לא רעילים לא הם אפ גרין של המוצרים התוצרת. של מדףה חיי אורך ומאריך חקלאית התוצרת

 לסביבה. נזק גורמים ולא למשתמש מסוכנים

 

 , הקטנה שונים זיהומיםטיפול יעיל נגד שיטת הערפול במוצרי גרין אפ מאפשרת 

    .שונים תיים צוא  םליסטרייה, וחיידקי משמעותית של חיידקי סלמונלה,

 מטרה.ההיתרון בשיטה פשטות ועלות תועלת גבוהה ביחס לשימוש בחומרים אחרים לאותה 

שימושים הם בערפול בהחסנה של תוצרת חקלאית. ערפול בתי אריזה, ערפול חדרי קירור, ערפול 

 אריזות שונות למניעת זיהומים

 

יתרונות  
 רעיל אינו המוצר-  

 דליק אינו המוצר - 

 כלור מכיל אינו - 

 הסביבה את מזהם ולא למשתמש ידידותי  המוצר,- 

  "ירוקים " מרכיבים על מבוסס- 

  מהמשתמש מיוחדים זהירות אמצעי דורש אינו- 

 - BIODEGRADABLE טיבעת מתפרק מוצר- 

 וגומי פלסטיק ,מתכות תוקף ולא  קורוזיבי אינו המוצר- 

   

שימוש והוראות הנחיות 
  עם  רק אחר חומר שום עם לערבב ו/או למהול להוסיף, אין מרוכז, חומר הינו ל  ערפילון אף" גרין"

 .בלבד נקיים מים

 .מאוד חמים משטחים על לעבוד ואין לחמם אין 

 .הסופי  לשימוש  תערובת  הכנת  הוראות לפי במים לדלל יש לערפול חומר להכנת

 .המקום נפח לגודל בהתאם לערפול מוכן חומר וכמות  הערפול תדירות
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 השיטה 

נעשה על ידי מערכת ערפול המוכנסת לחדר הקירור לשם כך. המערכת יכולה להיות קבועה או ערפול 

   07%-המורכב מתערובת ליטר  0צריך  מעוקבטר מ 077זמנית בהתאם לצורך הספציפי. על כל 

  נקיים. מים  07% ערפילון  + אפ גרין

 

איזה חדר הוא הטוב ביותר עבור הליך זה. לדוגמה, עליכם להחליט בבתזמון הערפול עליך להחליט 

לפרק  החקלאית  ן את התוצרתאם אתם משתמשים בערפול בסוף יום העבודה או מתכוונים לאחס

 זמן ממושך מבלי שאנשים ייכנסו ויצאו מהחדר. 

 צריך לערפל פעמיים בשבוע.  ,ארוךחדר סגור לאחסון  נבחראם 

 צריך ערפול כל יום. יש עם תנוע עבור חדר 

יום. בכל מקרה אין להשתמש בערפול יותר  47יעיל עד גרין אפ ערפילון שימוש  החסנה ארוכה ב

 מתקופה זו.

הוא אינו רעיל, אינו מאכל ואינו משאיר שאריות. המוצר אינו פוגע הוא מוצר אקולוגי.  גרין אפ ערפילון 

 באנשים, בפירות וירקות או בכל דבר אחר.

 .הדרכה מאנשי החברההסבר ויש לקבל פול רבעלקבלת יעילות מקסימלית 

 כל שאלה או הדרכה נא לפנות לנציג החברהב 

 

זהירות אמצעי 
 בלבד חיצוני לשימוש- 

 והעור העיניים עם ממגע המנע-למאכל לא- 

 נקיים מים בהרבה היטב לשטוף יש   העיניים עם מגע של במקרה- 

 רפואי לטיפול ופנה חלב או מים של גדולה כמות שתה בליעה של במקרה- 

 ילדים של ממגע הרחק- 

 וסגור מוצל במקום ונצור סגור המיכל את שמור- 

 .קיצונית לטמפרטורה החומר מחשיפת המנע- 

  

מרכיבים 
 וסיליקטים מצמחים המופקים   שטח פעילי טבעיים חומרים של תערובת המכיל מים בסיס על חומר

 .חיים מבעלי מיוצר אינו מהמרכיבים אחד אף

  BIODEGRADABLEבהגדרת ועומדים בטבע מתפרקים הם המרכיבים כל
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