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Soluções de segurança de dupla ação

Sistemas de segurança através nebulização, combina a 

segurança com uma poderosa ação higienizante.

Fórmula patenteada de dupla ação. 
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PURIFOG é uma inovadora mistura de sais 
quaternários de álcool, dipropilenoglicol, 
água e amônio projetados para serem 
pulverizados exclusivamente através dos 
sistemas de nebulização patenteados UR 
FOG. A densidade ativa do nevoeiro 
obtido através deste processo de 
pulverização, além de proteger contra 
tentativas de roubo, limpa e higieniza 
todas as superfícies com as quais entra 
em contato com uma eficiência 1700 
vezes superior a um sistema de 
pulverização normal.

De facto, as gotículas pulverizadas, da 
ordem dos mícron, permitem alcançar 
todas as possíveis fissuras, ângulos e 
superfícies (mesmo verticais) com uma 
formidável ação de limpeza e desinfeção. 

Possibilita ativação temporizada ou por 
atuação remota.

Verificado e testado pelo Dep. de 
Química  da Universidade de Turim.

Higiene e saúde

O sistema de nebulização UR FOG, ao 
anular a visibilidade nas instalações, atua 
também como uma ferramenta de 
segurança contra intrusão e roubo. 

O sistema pode funcionar em modo 
autónomo ou integrado com outros 
sistemas de segurança, atua com eficácia 
e em tempo útil para anular ataques e 
tentativas de roubo. 

A densidade da névoa gerada inviabiliza 
qualquer assalto e anula assim prejuízos 
avultados.

Vantagens

»O sistema mais rápido do mundo

»Baixo consumo

»Maior densidade, visibilidade nula

»Seguro e certificado

»Manutenção reduzida

»Ativação automática ou remota

Especificações 
Aparência: Pack Aerosol
pH: 6,5 ± 1,0 
Cheiro: Essência, perfumado 
Hidrossolubilidade: Completo

Contém (Ec. 648/2004) 
Água, isopropanol, etanol
Compostos de amônio quaternário
di-C12-18-alquildimetil, 
cloretos e óleo cítrico

Capacidade
Até 6000 m3

Velocidade até 200 m3 em 9 segundos 

A mistura não é considerada perigosa de 
acordo com o Regulamento CE 
1272/2008 (CLP)

Características técnicasProteção e segurança


