
Nemalonių kvapų naikinimas 
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1.    Nemalonūs kvapai aplinkoje sklinda dėl
cheminių ar biologinių procesų.

3.   Mikroskopiniai vandens lašiukai aplimpa aplink
blogų kvapų chemines daleles ir jas neutralizuoja.

Kvapų kontrolės procesas

2.    Milijonai mikroskopinių vandens lašiukų
susilieja su chemikalų dalelėmis.

Drėkinimo sistemos yra geriausias sprendimas
nemalonių kvapų kontrolei dideliose erdvėse,
tiek industriniais, tiek ir komerciniais tikslais.

„        “ siurbliai - specifinių kvapų naikintojaiKEM

Naujieji „KEM“ siurbliai yra puikus sprendimas nema- 
lonių kvapų naikinimui. Siurblys yra atsparus korozijai
ir pasižymi ilgaamžiškumu bei darbu maksimaliomis
apsukomis. 
Šio siurblio pagalba nemalonūs kvapai bus panaikinti
ir pačiomis sunkiausiomis sąlygomis bei nestandarti-
nėse erdvėse.

Yra galimybė sumontuoti dirbtinio rūko sistemas
didelėse atvirose patalpose ar erdvėse. Purkštukai
gali padengti visą erdvę ar patalpas, kur yra perdir-
bamos kenksmingos chemines medžiagos, likvi-
duojamos atliekos ir panašiai.

REAGENTAI, NAIKINANTYS BLOGUS KVAPUS

Kvapus naikinantys reagentai yra visiškai natūralūs, tai augalų
ekstraktai, o ne kvepalai ar kažkas panašaus. Šie produktai yra 
ekologiški, ne toksiški, neteršiantys aplinkos, nedegūs. Dalis jų
sudedamųjų dalių yra naudojami kosmetikoje ar maisto pramo-
nėje.

Sistema, kuri neutralizuoja blogų kvapų plitimą, susideda iš aukš-
to spaudimo siurblio, kuris geba sukurti spaudimą iki 70 bar. Taip
pat naudojami aukštos kokybės poliamidiniai ar noksidiniai vamz-
džiai ir patentuoti rūko purkštukai bei dozatoriai reagentų pasklei-
dimui aplinkoje. 
Rūko pavidalo reagentai yra mažesni nei 10 mikronų diametro su-
laikomi aplinkoje ir tada išgaruoja, nesušlapindami paviršių.
Neutralizuojančios molekulės susijungia su blogų kvapų molekulė-
mis ir jas visiškai sunaikina. Todėl ši sistema yra efektyvi ir prana-

Šios sistemos efektyviai pašalina tiek skystų, tiek kietų atliekų nema-
lonius kvapus. Pats principas yra elementarus - chemikalai skleidžian-
tys nemalonius kvapus yra neutralizuojami.

NAUDA
Dirbtinio rūko sistema yra žymiai pigesnė, palyginus su kitomis
vėsinimo vandeniu sistemomis.
Ryškiai mažesnės energijos sąnaudos.
Greitas sistemos instaliavimas, nereikia nutraukti darbų mon-
tuojant šią sistemą.

šesnė prieš kitas panašaus pobūdžio sistemas.
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