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TECHNICKÝ LIST 
WetBRICK – Dezinfekce prostor 

Dodavatel: 
WetBRICK s.r.o., Koněvova 1913/120, 130 00 Praha 3, IČ05938147 
Tel: +420 724 878 800, email: dezinfekce@wetbrick.cz, www.wetbrick.cz 
 

Popis výrobku: 
Dezinfekční materiál WetBrick – Dezinfekce prostor je unikátní biocidní prostředek, který byl vyvinut německou 
společností AIR QC, pro komplexní a trvalou dezinfekci vzduchu a všech povrchů. Je na bázi BIO složek s příměsí 
ionického stříbra a peroxidu vodíku v koncentraci 1-˂5%. Materiál není klasifikován jako nebezpečný podle 
nařízení (ES) č. 1272/2008. Materiál je 100% odbouratelný lidmi i zvířaty.  
 

WetBrick-Dezinfekce prostor likviduje: 
Viry: EN 14476, Noro, HIV, SARS, Hum Infuenza, Hepatitus B+C, H5N1/H1N1                                   
Bakterie: EN 1040/EN 1276, EN 13727, EN 14561, EN 1500, EN 1499, Escherichia Coli, Pseudomonas, 
Enterococci, Listeria, Staphylococcus, , Salmonellae, Proteus, Shigellae, MRSA                 
Microbakterie: EN 14348, M. Avium, M. tuberculosis (TBC)     
Houby/kvasinky: EN1275/,EN 1650, EN 13624, Candida Albicans, Aspergillus Niger,  EN 14562,  
Spóry: EN 13704, Clostridium difficile, Bacillus subtilis.         
 

Použití:  
  je možné použít ke komplexní jednorázové a trvalé dezinfekce všech typů prostor: 
• Průmysl - veškeré výrobní a skladovací objekty včetně potravinářských provozů  
• Budovy – všechny typy budov - administrativní budovy, školy, školky, ubytovací zařízení, kliniky,   
  gastronomická zařízení, církevní objekty, kina, divadla, činžovní domy, rodinné domy, byty apod. 
• Doprava - autobusy, lodě, kontejnery, vagóny, nákladní a osobní automobily apod. 
• Haly a centra - letiště, nádraží, metro, spedice, nákupní centra, sportovní centra, apod. 
 

Účinnost: 
Po aplikaci přípravku WetBRICK-Dezinfekce prostor, ve formě aerosolu, dojde k vytvoření ochranného filmu na 
ošetřeném povrchu (stropy, zdi, dveře, regály, podlahy, stoly atd.). 
Ochranný film díky částicím ionického stříbra likviduje viry, bakterie a plísně, působí delší dobu následující po 
aplikaci (4 až 8 týdnů), je netoxický, bez zápachu, není škodlivý pro lidi ani zvířata. 
Bezpečnostní opatření: Veškerá bezpečnostní opatření jsou uvedena v bezpečnostním listu materiálu 
 

APLIKACE PRO RYCHLOU A OKAMŽITOU DEZINFEKCI PROSTOR 
 

Příprava prostor:  
Prostory musí být vždy bez přítomnosti osob, vyjma našich vyškolených specialistů. Prostory musí být uklizené,  
na stolech či volných plochách nesmí být lehké materiály (např. papír, květiny, obrazy atd.), dále nesmí být v 
prostoru volně ležící potraviny, nesmí být zavěšeny záclony a závěsy. Veškeré elektr. spotřebiče musí být 
odpojeny od el. proudu. Okna a dveře musí být zavřená, kapénky jemného aerosolu lépe dopadají na veškeré 
povrchy v prostoru a nedochází k jejich promáčení (např. omítek).  
Pozor na požární signalizaci – studená mlha se může „tvářit“ jako kouř a může ji spustit (doporučujeme vypnout) 
 

Aplikace: 
Elektrické velkokapacitní přístroje vyrábějící studenou mlhu, doplňují mechanické i elektrické rozprašovače a 
postřikovače. Díky tomuto postupu jsou ošetřena veškerá, i těžko přístupná místa.  
 

Vybavení: všichni naši specialisté provádějící aplikaci WetBRICK-Dezinfekce prostor, jsou v ochranných oblecích, 
ochranných maskách, ochranných brýlích a rukavicích. Po dokončení aplikace, všichni pracovníci, před odložením 
ochranných pomůcek, absolvují dezinfekční sprchu a poté pomůcky odloží do připravených zavazadel. 
 

Časová náročnost aplikace: časová náročnost je závislá na velikosti ošetřovaných prostor a s tím související výběr 
použitých zařízení: 500m3/hod. – 15.000 m3/4hod 
 

Po aplikaci: Prostor musí být po aplikací vždy alespoň 30-60 minut bez pohybu osob. 
Po aplikaci Vždy řádně zkontrolujte veškerá ošetřená místa, a ujistěte se, že je vše v pořádku. Pozor na zavlhnuté, 
mokré podlahy. 
 

 
APLIKACE PRO TRVALOU DEZINFEKCI PROSTOR: 
Je vždy řešena individuálně dle potřeb zákazníka a to např. přímé napojení do klimatizační jednotky, mobilními přístroji... 


