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DESINFECÇÃO

DESCRIÇÃO
A SECUR tem um equipamento para ajudar. Por mais de 20 anos, a SECUR fornece equipamentos para salvar vidas 
e salvar patrimônios. O novo sistema de desinfecção em massa KLEAN/pak, continua esse histórico de proteção.
O KLEAN/pak permite que usuários municipais, comerciais e industriais desinfetem áreas com segurança, eficácia 
e rapidez, simplesmente conectando uma mangueira de jardim com água e um dos desinfetantes diluvieis 
recomendados pelas Agencias Sanitárias (ANVISA) para vírus emergentes como COVID-19, MERS e SARS.
Desinfeta de 900 a 28.000 m² entre recargas. O KLEAN/pak ajuda empresas, parques, instalações industriais e 
escolas a permanecerem seguros. Ele possui uma válvula dosadora (calibrada na fábrica) ajustável que garante a 
concentração de desinfetante de forma segura e eficaz.
O KLEAN/pak, com patente pendente, é fabricado nos EUA pela TASK FORCE TIPS, uma empresa líder global em 
produtos de combate a incêndios. 

O KLEAN/pak se conecta as mangueiras de jardim e é aprovado para pulverizar com qualquer desinfetante líquido 
aprovado pelas Agencias Sanitárias (ANVISA).
O equipamento é calibrado antes do envio e possui um sistema de abertura/fechamento e ajuste da proporção
(0 a 70 ml/l) simples para garantir que a quantidade precisa de desinfetante seja aplicada conforme a 
recomendações do fabricante do desinfetante.

KLEAN/pak pode fornecer solução desinfetante por até 5 horas de aplicação 
continua com água de torneira.
Os pulverizadores tradicionais permitem apenas alguns minutos de aplicação 
antes de serem recarregados. Os pulverizadores com bomba manual e ou de 
jardim requerem energia física constante para pressurizar. Outros 
pulverizadores requerem fontes de alimentação, cilindros de ar comprimido e 
EPI restritivo além de apenas óculos e luvas de segurança. 

KLEAN/pak pode desinfetar ate 28.000 m² entre as recargas.
Outros pulverizadores cobrem pequenas áreas e exigem mais recargas e 
esforço físico para a cobertura. O KLEAN/pak foi desenvolvido para desinfetar 
grandes áreas comum RAPIDAMENTE de 900 a 28.000 m² entre 
recargas/substituição das bombonas de 20 litros.

KLEAN/pak produz grandes gotas que fornecem melhor cobertura e proteção.
Outros pulverizadores produzem névoas finas que podem retornar ao operador 
ou ao público e equipamento em razão do vento. Mais soluções desinfetantes 
podem ser aplicadas. 

LINHA PROTEÇÃO INDIVIDUAL
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APLICAÇÕES
Empresas

• Restaurantes e Restaurante ao ar livre
• Shopping, Cinemas, Lojas, Playgrounds e Estacionamento
• Hospitais, Pronto Socorro, Posto de Saúde e Clinicas
• Mercados e Carrinhos de Compras
• Postos de gasolina
• Hotéis 
• Hotéis para animais, canis e clinicas veterinárias
• Áreas comuns de coleta de lixo, contêineres e descarte
• Banheiros / Vestiários
• Agências Bancárias e Caixas Eletrônicos
• Instalações Industriais
• Indústria de Alimentos 
• Centro de Armazenamento, Logística e Distribuição
• Caminhões, Trens e Navios de Carga

Municípios

• Playgrounds
• Aeroportos, Terminais de Ônibus, Estações Ferroviárias e Portos
• Parques, Marinas 
• Bancos, mesas de piquenique e Abrigos Públicos
• Quarteis, Corpo de Bombeiro, Delegacia e Prisões 
• Áreas comuns de coleta de lixo, contêineres e descarte
• Banheiros
• Feiras livres
• Centros de Exposição 
• Condomínios

Vazão 7,6 l / min a 4,8 bar
Pressão de Operação 2 - 20 bar
Bombona 20 l
Entrada Padrão mangueira de jardim ¾”
Saída Padrão da mangueira de jardim ¾”
Bocal Pulverizador de baixa pressão
Cobertura do spray 1,2 mx 1,2 m
Aplicador 450 mm  Extensível a 900 mm
Soluções de desinfecção Para uso com desinfetantes sem álcool
Viscosidade calibração 1,00 CPS (igual à água)

ESPECIFICAÇÕES

Requer duas mangueiras de jardim padrão
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Escolas

• Armário, Salas de Treino e Equipamentos de Treino
• Sala de Aula
• Auditório
• Banheiros / Vestiários
• Playground / Pátio
• Entretenimento e Lazer

Parques de diversões

• Áreas comuns de coleta de lixo, contêineres e descarte
• Banheiros
• Clubes 
• Áreas de piscina e casas de praia 
• Aparelhos (Carrinhos de golfe, Brinquedos, Atrações, etc)
• Barcos, Carrinhos, etc.

A unidade KLEAN/pak é única porque…

• Gotas de água grandes
• Mais efetivo
• Não dispersará com o vento para longe 
• Silencioso 
• Mistura o concentrado com grande autonomia
• Não necessita fazer uma pré mistura sujeita a erro
• Requer apenas uma conexão de água de uma mangueira de jardim

CONSIDERAÇÕES GERAIS
O KLEAN/pak, de fabricação nos EUA, permite que usuários municipais, comerciais e industriais desinfetem com 
segurança, eficácia e rapidez a uma ampla variedade de áreas de médio e grande porte, simplesmente 
adicionando um desinfetante, mangueiras de jardim e água. A lista de usos potenciais é quase infinita e inclui 
carrinhos de compras de varejo, equipamentos para uso ao ar livre, caminhões de limpeza, entradas para prédios, 
assentos ao ar livre em hotéis e restaurantes, cozinhas comerciais, piscinas, parques, estádios, academias, 
carrinhos de golfe e barcos.
O equipamento da SECUR é diferente de qualquer outro no mercado hoje. Ele foi projetado para áreas e 
equipamentos externos maiores ou para áreas internas com drenagem. Espaços que são inconvenientes para 
limpar com pulverizadores de mão e de jardim. Os frascos de spray portáteis demoram muito para limpar. Os 
pulverizadores de jardim são um pouco mais rápidos mas necessitam ser constantemente recarregandos. Embora 
existam também alguns pulverizadores externos de estilo mochila e canhão, eles requerem energia, muitas 
recargas, veículos ou equipamentos especiais.
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