PROTEJA SEU AMBIENTE COM A
SANITIZAÇÃO A VAPOR, SEJA ELE,
INTERNO OU EXTERNO, COMO:

FARMÁCIA, SUPERMERCADO,
SALA DE CONFERÊNCIAS, AUDITÓRIO,
CALL CENTER, ESTACIONAMENTO,
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E
EMPRESARIAIS E ATÉ MESMO
SUA FROTA!
A transmissão do novo COVID-19 pode ser
por vias respiratórias, contato físico e
superfícies contaminadas.
Por isso é importante além da limpeza tradicional,
a esterilização dos ambientes de modo a reforçar os
resultados no combate a proliferação de vírus,
bactérias e microrganismos.
Com nosso método de aplicação, realizamos toda a
esterilização do local, utilizando o equipamento
nebulizador, assim fazendo a profilaxia do ambiente.

COMO REALIZAMOS A DESINFECÇÃO
DE AMBIENTES CONTRA O VÍRUS?

Efetuamos a sanitização do ambiente com a
aplicação de Amônia Quaternária, disparando
vapor e gotículas que fixam nas superfícies
aumentando a durabilidade e eficácia do
produto, que por sua vez não é prejudicial ao
organismo de pessoas e animais.

Através da tecnologia foi desenvolvido
para proteção da saúde e qualidade de
vida o processo de sanitização, a sua
aplicação torna o ambiente e a superfície
livre das ameaças invisíveis do cotidiano.

A aplicação previne o contágio por diversas
doenças e processos alérgicos,
respiratórios, evita a formação de bolores e
odores desagradáveis em roupas, móveis,
carpetes, tapetes, cortinas e outros objetos.
Além de eliminar o microrganismo no
momento da aplicação, é criada uma
película, protetora que impede a
proliferação de bactérias, ácaros e fungos.

Não causando danos a saúde, não tem
cheiro, não manchando superfícies e não
causando nenhum tipo de alergia.

Os produtos utilizados são aprovados
pelo ministério da saúde (ANVISA) além
de possuir eficácia e toxidade do produto
emitido pela sua FISPQ.

PORQUE APLICAR A LIMPEZA
COM SANITIZAÇÃO A VAPOR?
O ato de eliminar as bactérias, fungos e vírus de
certo local ou objeto é importantíssimo em ambientes comerciais. Por esse motivo, locais como auditórios, centros comerciais, estádios, arquibancadas,
instituições de ensino, centros empresariais, escritórios e demais lugares que tenham circulação e
permanência de pessoas devem passar por desinfecção regularmente.
QUAL A VANTAGEM?

Equipamentos de vapor para limpeza são rápidos e
eficazes, eliminando junto ao produto os organismos indesejáveis.

É PRECISO RENOVAR O SERVIÇO?

Sim. Recomenda-se que o serviço de sanitização de
ambientes seja realizado com frequência a ser
definida, após análise de um de nossos técnicos,
podendo ser necessárias aplicações de acordo com
o movimento e quantidade de pessoas com acesso
ao local da aplicação, podendo ser diária, intercalada ou semanal. Essa medida garante a máxima
eficácia do produto sanitizante.
O GRUPO LIFE SERVICE conta com equipes
treinadas e capacitadas para realizar o procedimento.

SOLUÇÕES CUSTOMIZADAS PARA CADA CLIENTE

A QUEM SE DESTINA A SANITIZAÇÃO?

O QUE NOSSA EMPRESA ATENDE?

O sistema utilizado pelo GRUPO LIFE SERVICE
realiza uma limpeza e higienização profunda, muito
superior aos métodos tradicionais. Um ambiente
com higienização inapropriada, pode ser a porta de
entrada para a proliferação de fungos, bactérias,
ácaros e outros micróbios nocivos à saúde humana.
Esses micro-organismos podem gerar diversos
problemas de saúde, principalmente para o sistema
respiratório. Portanto, os ambientes precisam receber cuidados especiais sendo devidamente limpos
e higienizados periodicamente.

Conte conosco para realizar sua higienização de
forma correta e impecável, com o melhor custo
benefício do mercado utilizado produtos liberados
pela ANVISA e equipamentos de qualidade.

Trata-se de um serviço destinado à cinemas,
teatros, salas de conferência, call centers, instituições de ensino, condomínios residenciais e empresariais, indústrias, restaurantes, cafés, escritórios,
hotéis, espaços de coworking, entre outros.

Nossa higienização possui uma atenção particular
para ambientes que possuem tecidos e tapeçaria,
possuindo cuidados e produtos diferentes, realizando a limpeza tradicional com a maquina extratora
assim retirando todas as manchas encontradas. É
possível também agregar a sanitização com vapor
que penetra em locais que a higienização tradicional não consegue, com pequenas partículas geradas pelo nebulizador penetrando em frestas, e nas
paredes proporcionando uma camada protetora
contra fungos, bactérias e ácaros, assim tendo um
resultado muito eficaz.
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