
ULTIMAXX Filtros HEPA
A qualidade do ar é importante, com os 
Filtros HEPA ULTIMAXX todos podemos 
respirar mais facilmente.
As autolavadoras ULTIMAXX equipadas com filtros HEPA 
proporcionam um nível totalmente novo de máxima higiene

O que significa HEPA?
Os filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air Filters) podem ser 
utilizados para capturar partículas minúsculas e poluentes, tais 
como o pólen, mesmo microrganismos tais como esporos 
bacterianos e fúngicos. Críticos para ambientes de cuidados de 
saúde ou espaços públicos de alta densidade, os novos filtros 
HEPA da TASKI estão agora disponíveis para a limpeza de 
pavimentos nas novas autolavadoras ULTIMAXX. Quando  
escolhe os filtros ULTIMAXX HEPA H13 pode ter a certeza  
de que o ar é filtrado de forma fiável removendo 99,95% de  
todas as partículas maiores do que 0,3 μm.

Porquê fazer o upgrade para UL TIMAXX HEPA?
Os filtros HEPA são perfeitos para uma superior qualidade do ar 
interior (QAI) em hospitais, cuidados continuados e gerais, 
hotéis, escritórios com alta densidade populacional e qualquer 
espaço onde a QAI é importante. Em sectores como o da saúde, 
a QAI é uma questão bem conhecida, mas cada vez mais 
sectores e empresas estão a avaliar a sua QAI tanto para 
hóspedes como para funcionários. Muitos de nós sofrem de 
febre dos fenos no verão, mas para alguns indivíduos, uma QAI 
deficiente pode afetar radicalmente a sua qualidade de vida. A 
mudança para  os filtros HEPA é uma pequena atualização, de 
baixo custo, que faz uma grande diferença na QAI



Agora, mais do que nunca, o seu ambiente de trabalho precisa de ser limpo de acordo com os mais elevados padrões de higiene e segurança. 
Contacte o seu representante Diversey para discutir a melhoria da qualidade do ar interior, para que possa tornar o seu ambiente mais limpo, 
mais higiénico e muito mais seguro para si e para todos.

Não corra riscos. ULTIMAXX dá-lhe o máximo nível de higiene.

Pode ainda esperar de ULTIMAXX…
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Para mais informações, visite: 

Motores de aspiração com a tecnologia Whisper

Sucção Direta

Tanques IntelliBac

Os motores digitais Whisper, patenteados, criam uma sucção excecional para 
afastar todas as sujidades e contaminantes das superfícies para dentro dos 
seus tanques de recuperação de modo seguro. Os motores digitais Whisper, 
sem escovas de carvão, reduzem radicalmente as emissões de pó de carbono, 
além de terem uma pegada ecológica muito pequena. Não só emitem um 
ruído extremamente baixo, como não necessitam de manutenção e têm uma 
longevidade prolongada. 

Os tanques de recuperação ULTIMAX são feitos com material antibacteriano 
especial para suprimir os microrganismos. Os tanques ULTIMAX são maiores e 
de mais fácil acesso. Sendo de mais fácil acesso e limpeza, podem ser atingidos 
padrões de higiene mais elevados. Para segurança máxima, utilize o Oxivir da 
Diversey para desinfetar os tanques.

O sistema de aspiração direto inteligente aproveita a potente sucção criada 
pelosmotores Whisper para garantir que não são criados espaços de retenção 
ondeos microrganismos possam prosperar. Mangueiras excessivamente 
longas com curvas apertadas, que se vê em algumas máquinas de outras 
marcas, são espaços notórios de reprodução de microrganismos. 

As melhores práticas de substituição do filtro HEPA.
A TASKI recomenda, em condições normais, a troca do filtro HEPA em intervalos mínimos de uma vez a cada 100 tanques ou a cada 6 
meses, o que for mais cedo. Desinfetar com Oxivir da Diversey para total segurança.


