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NURSÖZ FİLTRELİ BAS BAS ve ELASTİK HAVUZ U TANIYALIM.
Nursöz Filtreli Bas Bas ın kılıfı, her iki tarafı da delikli sentetik dayanıklı
kumaştan üretilmiştir. İki, parça sıcak kaynakla birleştirilmiştir. Yekvücut olmuştur.
Kılıfın üzerindeki delikler çok ufak olduğundan iri kir parçacıklarını
filtrenin üzerinde tutar. Bu nedenle pislik barındırmaz.
Yıkanıp ilk gün ki kadar temiz olarak tekrar kullanıma alınabilir.
Elastik havuz ise; TIR brandası kullanılarak yine sıcak kaynakla yapılmış
ve dış kenarlarında ayakkabı taban lastiği geçirilmiştir.
Bu tertip çok sağlam hafif elastik ve kullanışlıdır.
 Ürünümüz Dezenfektanı özel süngerin sonsuz sayıdaki odacıklarında saklayarak
etkisini ve ömrünü uzatır.
 Ürünümüz Forklift kamyon, vb. Tekerlek dezenfeksiyonunda idealdir.
 Ürünümüz Tazyikli su ile kolayca yıkanır. Temizlenip tekrar kullanılır.
 Ürünümüz Kesici aletle müdahale edilmedikçe yırtılmaz
 Ürünümüz Beton. Plastik. Paslanmaz. Alüminyum. Lastik
havuzlarınızın içine özel ölçüde yapılır.
ÜRÜNÜMÜZ ONAYLI GÜVENCEYE SAHİPTİR.
TPE Türk Patent Enstitüsünden 2014 / 678 sayı ile” Faydalı Model” olarak tescillidir.

PİYASA DA YAYGIN KULLANILAN
KENDİNDEN HAZNELİ HİJYENİK PASPASLARIN DURUMU
Alışıla gelmiş özellikleri itibariyle sadece Üst kısmı gözenekli kumaştan
alt yüzü kapalı plastikten üretilmektedir.
İç kısmında dezenfektanlı sıvının yer aldığı sıvı tutma yeteneği zayıf sert bir sünger kullanılmaktadır.
Paspas, üzerine nesne ile basıldığında bulaşan çamur, saman vb. kirler altı kapalı olduğundan
periyodik zamanlarda yıkansa dahi sünger tabakada parcacık toplanır
Dışarıya atılamayan parçacıklar adeta kirden tortu tabakası oluşturur.(Aşağıdaki resimde
görülmektedir).
 Maalesef Dışarıdan bakıldığında kullanıcı bu durumu göremez.
 Ancak paspası yırtmak suretiyle gerçeği görebilir.
 Hijyen görevini sürdüremez. Görüntü olmaktan ileri gidemez.
 Bilinçsizce kullanılmaya devam edilir.
 AR-GE DE HAKİKATI GÖRMEK İÇİN KESİP İÇİNE BAKTIK

İŞ YERLERİNDE KULLANILAN BETON. LASTİK. PLASTİK. PASLANMAZ. ALÜMİNYUM
HAVUZLARIN DURUMU
Bunların içine kıvırcık paspas konularak veya sadece dezenfektanlı sıvı ile doldurularak
kullanılmaktadır.
Bu da ilk ayak basıldığında ayaktaki kirlerin dezenfektanın hepsine yayılarak Kontaminasyonun
başlamasına sebep olur. İçine kıvırcık paspas koymakta hiçbir şeyi değiştirmez.

Oysaki
Nursöz Filtreli BAS BAS kılıfı, her iki tarafı da delikli sentetik dayanıklı kumaştan üretildiğinden
filtrenin delikleri yabancı maddeleri geçirmez.
Bas bas filtresi içinde bulunan emici gücü yüksek özel süngerin absorbe ederek bloke ettiği
dezenfektanlı sıvı, bas bas üzerine basıldığında, nesne tabanına fışkırılarak,
Bas bası terk eder. Bu esnada kontaminasyon başlar.
Süngerin içinde kalan dezenfektanlı sıvı temiz kalır.
Azalan dezenfektanlı sıvı temiz dezenfektanlı sıvı eklenerek kullanmaya devam edilir.
İlaçlama için tavsiyemiz; 10 Litrelik bahçe sulama süzgeci hem dozaj lama bakımından
hem de bas bas da bulunan dezenfektanlı sıvıyı kolay pratik takviye etmek bakımından
hazır şekilde tutulması faydalıdır.
HERTÜRLÜ SORU OLUMLU OLUMSUZ TENKİT VE TEKLİFLERİNİZİ BEKLİYORUZ
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