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KÖRNYEZETBARÁT HAZAI FERT!TLENÍT! TERMÉKCSALÁD

  B"vebb információ, kapcsolatfelvétel

 Milyen stádiumban van?

Több iparág szerepl!i használják megelégedéssel.  
A legutóbbi fejlesztés eredményeként felszámolja  
a vezetékes ivóvíz hálózatokban a biofilm réte get, 
és elpusztítja a biofilm fedezékében meg bújt mikro-
organizmusokat, pl. Legionellát, Pseudo mo nast stb.

 Eddig elért eredmények, az innováció 
 várható társadalmi hasznossága

Az innováció egészségesebbé teszi a világot, jelen-
t!s költségoptimalizálással, gazdaságosan. Száz 
szá zalékban lebomlik, környezet- és b!r ba rát. 
Ha tá sosan veszi fel a harcot a jelenleg ismert víru-
sok és bak tériumok ellen, elpusztítja a gom bá kat, 
a pe nészt, az algákat a felületekr!l. Hasz ná la tával 
csök kent het! az ágazatokban az egészségre káros 
ké miai anyagok okozta környezeti és egész ség-
káro sí tó hatás.

 Referenciák, díjak, médiamegjelenések

Az akkreditált laborok mellett a BioHair, City Food, 
Interfood, Pápai Hús, Master Good, büntetés-végre-
hajtási intézetek, több ballonos vízadagolós cég: 
Keszi Szóda, Györök Kft., Tumol Bt., Atád Aqua, 
TESCO, Telenor, Oxygen Wellness Naphegy, Pan-
non halmi F!apátság, nyugdíjas otthonok, a légi men-
t! szolgálat, hotelek, éttermek, óvodák és isko lai 
tankerületek, önkormányzatok és autó keres kedések.

 A továbblépéshez szükséges

Marketing és kommunikációs támogatás, hogy 
minél szélesebb rétegekhez el tudjuk juttatni ezt 
az innovatív megoldást, amely kiemelten fontos 
napjaink vírusok elleni harcaiban.

          Az innováció rövid leírása 

Az ECOWIAN Magyarország Kft. által forgalmazott 
Higén+99 formula hipoklórossavat (HOCL) tartal-
maz, ami egy természetes, naturális molekula.  
A hipo klórossavat ma már világszerte használják 
fert!t lenítésre, de csupán helyszíni (in situ) módon 
tudják el!állítani. A fejlesztés lehet!vé tette a mole-
ku la stabilizálását, így nagy mennyiségben is el!-
állít ha tó, és fert!tlenít!szer-flakonokba, kannákba 
töltve hathavi eltarthatósággal forgalmazható. 

2020 – az év, amely jelent!s kihívás elé állította 
az emberiséget. A COVID-19 az élet minden terü-
le tén átírta a szabályokat, a járvány alapjaiban 
vál toz tat ta meg a mindennapjainkat, az országok 
pedig igyekeztek felvenni a harcot. Így tett a maga 
esz kö zei  vel Körmendi István fejleszt! és feltaláló 
is, fúzió ban az ECOWIAN Magyarország Kft.-vel, 
amelynek tisztító- és fert!tlenít!szer-családja 
több ágazatban bizonyított.
Az egészségügyben, az oktatásban, az id!s ottho-
nok ban és az irodákban, azaz azokon a helyeken, 
ame lyek potenciális gócpontjai lehetnek a jár-
vány nak, ködgenerátoros légfert!tlenítéssel, 
felület fert!t lenítéssel és takarítással vették ele jét 
a vírus továb bi terjedésének, valamint kéz fer t!t-
le ní t!ket helyez tek ki. Sok munkahelyen oko zott 
gondot a home o"ce munkarend miatt a Legio-
nella, aminek a „meleg ágya” az üres iro dák ban  
a pangó meleg víz. Itt Legio nella bak té rium men-
tesítést végeztek, illetve eltávo lították a cs! ve ze-
tékekben megjelen! biofilmet, és fer t!t lenítették 
a cs! rendszereket. Emellett fert!t lenít! szerrel 
láttak/látnak el cégeket, ame lyek fert!t lenít!-
kapukat helyeznek ki szerte az országban.
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„Kiléptünk élesben a frontra, megvívjuk a hábo-
rúnkat a vírusok és baktériumok ellen. Ez alka lom-
mal is bizo  nyítottuk, hogy nemcsak laboratóriumi 
kö rül mé nyek között, hanem éles helyzetben is 
helyt állunk. Bár mi eddig is piszkos, életszer#sített 
kö rül mények között teszteltük termékeinket, és 
vé gez tük el a labo ra tóriumi vizsgálatokat” – mond-
ta Kor mos István, az ECOWIAN ter mék csa ládot 
gyár tó és for gal mazó ECOWIAN Magyar ország Kft. 
ügy vezet! igaz gatója.
Az üzlet mellett arra is ügyelnek, hogy segítsenek 
a baj ban, napi szinten 200 litert adományoznak 
fert!t lenít! szereikb!l. Ily módon támogatják töb-
bek között a légiment! szolgálat és egy leu ké miás 
gye re kek család jainak segít! alapítvány munkáját.
Az ECOWIAN tisztító- és fert!tlenít!szer-család 
azon ban nemcsak humán területen, hanem többek 
között az állattenyésztésben és az élelmiszer ipar-
ban is küzd a vírusok és baktériumok ellen a min-
den napok ban. Az állattenyésztés és hús fel dol gozás 
során szinte kiirt ha  tat lan a Salmonella-fert!zés, 
az ECOWIAN ter mé kei ezen a területen is nagyon 
jó eredményeket értek el: nem a határ ér té kek alá, 
hanem teljesen a nullá ra eltün tetik a bak tériumot, 
amir!l akkreditált ered mé nyeik vannak.
Emellett a termékeik használatával megel!zhet!k 
olyan súlyos, olykor halálos állatbetegségek, mint  
a madárinfluenza, a kergemarhakór vagy a száj- és 
körömfájás. Az állatok itatóvízéhez adagolva jelen-
t!s költségek takaríthatók meg, hiszen a fert!zések 
meg  el!zésével és csökkentésével az állatállomány 
ritkábban szorul orvosi kezelésre, és kevesebb anti-
bio tiku mot kell használni. Ez pedig egészségesebb, 
tisz tább húsmin!séget eredményez.
A leszedett gyümölcsök és zöldségek antibak teriá-
lis mosásával, permetezésével pedig nemcsak a 
po ten  ciá lisan káros mikroorganizmusokat távolítjuk 
el, ha  nem a baktériumokat is, amelyek felgyorsítják 
a bom lást, ezáltal szermaradvány-mentesen meg-
hosszab bít juk az élelmiszerek eltarthatóságát.  
A for mu lá val tisztított felületek bio min!sítés#  
élel miszer-ipa ri és mez! gazdasági termékekkel  
is érint kez hetnek, nem szennyezik el azokat.
Sporicid és tuberkolucid szer nagyon kevés van a 
világban, ám az ECOWIAN formulája ezen a te rü-

leten is környezetbarátként viselkedik. Ennek akk-
reditálása folyamatban van.
Az egyedülálló magyar fejlesztés# termékcsalád 
alap ja az ECOWIAN Higén+99 formula, ami egy 
ter mé szetes vegyületet tartalmaz, a hipo kló ros sa-
vat. Ez a ter mészetben az emberi fehér vér sej tek ben 
fordul el!, els! védelmi vonalként szol gál va a seb-
helyeken a fert!zések leküzdésére. A hipo kló ros-
savat világszerte használják a legtöbb ipar ágban 
fer t!t le nítésre, de csu pán azonnali alkal mazásra 
tud ják el!állítani. Ez meglehet!sen költ sé ges, hi szen 
az adott felhasználási helyre kell telepíteni a tech-
no lógiához szükséges beren dezéseket és szak em-
bergárdát. Az ECOWIAN Magyarország Kft. eljá rá sa 
egy olyan innováció, amely lehet!vé tette a ve gyület 
stabilizálását, így a nagy mennyiségben el! állít ható 
tisztító- és fert!tlenít! sze rek flako nok ba, kannákba 
töltve hosszabb szava tossági id!vel fel használhatók.
A formulát tartalmazó termékek fert!tlenít!ereje 
200-szor nagyobb, mint az eddig ismert aktív klórt 
tar tal mazó, lúgos kémhatású fert!tlenít!szereké. 
Szé les hatásspektruma miatt nagy biztonsággal 
alkal maz ható szinte az ember környezetében fel-
me rü l! összes tisztítási és fert!tlenítési igényre, így 
tö ké letes megoldást kínál az ipar különböz! sze-
rep l!i, az egész ség ügyi és köz intézmények, vala-
mint ma gán  sze mélyek számára is. Termé sze tes 
for mu lájá nak köszönhet!en a ter mék  család nem 
tar tal maz vegy szert és alkoholszármazékot, 100 
szá za lék ban le bom lik, így nem ter heli a környezetet. 
M# anyag, fém-, rozsda men tes, k!-, márvány- és 

porózus felü le-
te ken sem okoz 
kárt. Egészség- 
és b!rbarát, 
be légzése nem 
irri táló.
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