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EMBALAGEM
A solução para o nebulizador ultrassônico é fornecida em dois formatos em diferentes tamanhos: 125 ml ou 5 litros.
> Os frascos de 125 ml são fornecidos em caixas de 10 unidades
> Os galões de 5 litros são fornecidos em caixas de 4 unidades

A Proxind orgulha-se dos seus mais de 20 anos de experiência no campo da higienização 
por nebulizadores ultrassônicos.
A NebulaXClean da Proxind é uma solução não tóxica à base de água, útil à limpeza, higienização e 
desodorização de habitáculos de veículos, de ambientes e de sistemas de climatização.
A solução higienizante é utilizada com a tecnologia ultrassônica para ser nebulizada em uma névoa 
tênue, com partículas de um diâmetro inferior a 5 mícrons, saturando o habitáculo do veículo, o 
interno de uma sala ou o sistema de climatização.
A solução NebulaXClean foi criada para ser utilizada em nebulizadores ultrassônicos, como por 
exemplo na máquina NebuX da Proxind.

/ SOLUÇÃO HIGIENIZANTE PARA NEBULIZADORES ULTRASSÔNICOSNebulaXClean

Elimina os micro-organismos 
como os fungos, bactérias e vírus

Elimina odores
desagradáveis

Previne as reações
alérgicas

Proporciona um ambiente
fresco e limpo

VANTAGENS
PROPRIEDADES DA SOLUÇÃO

AVALIAÇÃO DA AÇÃO BACTERICIDA

CARACTERÍSTICAS DO TRATAMENTO
A NebulaXClean da Proxind deve ser colocada dentro do nebulizador ultrassônico 
que funciona seguindo as cinco fases abaixo:

Colocar a solução higienizante a ser nebulizada no reservatório do nebulizador ultrassônico.1

Antes de conectar o nebulizador à alimentação elétrica, colocá-lo sobre o tapete do lado do 
passageiro do veículo ou dentro do local a ser higienizado.
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O processo de higienização termina quando a solução higienizante chega ao nível 
mínimo, que é sinalizado pelo relativo sensor de nível, ou quando o timer integrado no 
nebulizador, dispara.
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Ao término do tratamento de higienização recomendamos ventilar o habitáculo ou as 
salas por alguns minutos, sucessivamente é possível devolver o veículo ao cliente ou 
voltar a usar o ambiente em total segurança.
Antes utilizar o produto, é fundamental ler atentamente a sua ficha de segurança.
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Pressionar o botão START para dar início a higienização propriamente dita, durante a qual 
o nebulizador ultrassônico nebuliza a solução higienizante. As partículas, formadas 
durante o processo de nebulização ultrassônica, saturam o ar, espalhando-se 
uniformemente no habitáculo do veículo (poltronas, tapetes, painel, volante e todos os 
componentes do sistema de climatização), assim como em todas as superfícies 
presentes no ambiente (mesas, cortinas, sofás e eletrodomésticos), garantindo uma ação 
higienizadora eficaz.
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O Departamento de Ciências da Saúde Pública das Universidades de Modena e Reggio Emilia, certificam que 
a solução higienizante NebulaXClean tem uma excelente ação bactericida (NebulaXClean é o nome 
comercial que foi dado à solução ULTRACLEAN).
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