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●  Solução voltada ao combate do Corona Vírus.

● Recomendado para ambientes de grande circulação de pessoas.

● Descontaminação por asperção de desinfetante não tóxico e não 

corrosivo, através de milhões de micro gotículas

● Conexão para cilindro externo.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Disparo do jato Através de sensor

Material confeccionado
Aço inox / 

policarbonato

Tapete Sanitizante Incluso

Aplicação Jato / Asperção

Autonomia dos jatos a 
cada 50 litros

Aproximadamente 8000 
aplicações

Número de jatos 03

Reservatório externo Até 200 litros

Alimentação 110 ou 220 Vac

Dimensões da passagem 210 x 100 cm

Dimensões 250 x 110 x 100 cm

Trata-se de uma solução adequada neste momento 

onde precisamos encontrar maneiras e recursos 

que permitam a abertura / operação de nossas 

atividades com segurança.

Tudo está indicando que teremos que conviver com este 

vírus por um tempo indeterminado. Por esta razão as 

empresas que conseguirem antecipar medidas de 

prevenção poderão retornar logo as atividades  

minimizando os impactos econômicos. Este produto logo 

deverá se tornar obrigatório para diversos segmentos 

comerciais / industriais.

Fornecido com desinfetante à base de Quaternário de 

Amônia e com adição de tensoativos biodegradáveis é 

capaz de realizar a esterilização microbiana de bactérias, 

fungos e vírus, sem agredir os seres humanos.

  Este é um equipamento que visa auxiliar o combate a 

contaminação de vírus de superfícies em objetos e 

pessoas. Seu uso, não dispensa medidas como lavagem 

de mãos com produtos específicos, uso de máscaras e 

outras recomendação de agentes de saúde local. O 

produto nebulizado pode ser substituído por diversos 

similares e também por outros métodos que os agentes 

de saúde local venham a recomendar, sem 

responsabilidade para o fornecedor.

Esterilização de vírus, bactérias e fungos. 

TUCCAB-110V

TUCCAB-220V

Aplicação em Shoppings, escolas, hospitais, rodoviarias,

igrejas, mercados, industrias, aeroportos, etc.

Acabamento em aço inox, adequado para uso em locais mais

refinados, proporcionando maior durabilidade.

O PRODUTO
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O funcionamento dos equipamentos é muito simples. No momento em 

que uma pessoa entra na cabine ou no túnel, o sistema pulveriza uma 

névoa de ação bactericida ativada por um sensor de presença e ao mesmo 

tempo em que seus pisos, umedecidos com o mesmo produto, desinfetam 

os calçados.

O indivíduo ao passar pela cabine deverá levantar os braços e ao pisar no 

tapete especial, descontamina o solado do calçado.

Descrição


