
 Túnel de desinfecção  

 Garanta uma vida diária segura  
 com antecedência. 
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Para reduzir ainda mais o risco de infecção, os túneis de desinfecção podem ser montados nas entradas de hospitais, hotéis, 
supermercados, escolas ou edifícios corporativos.

O túnel de desinfecção é uma construção especial composta por uma estrutura de alumínio com teto e paredes laterais, 
equipada com um sistema de bicos. A linha de bicos de aço inoxidável é conectada a uma bomba externa, que transporta o 
desinfetante para os bicos individuais. Isso garante a atomização do desinfetante concentrado em pequenas gotas, que formam 
uma névoa muito fina. Por fim, isso se instala em todas as superfícies, como roupas, sapatos ou outros objetos no túnel.

Dessa forma, bactérias, vírus e fungos presos a roupas e outros objetos, que poderiam entrar no prédio sem serem notados, 
mesmo no caso de um resultado negativo de coronavírus, são eliminados com segurança.

O desinfetante concentrado 
utilizado é adicionado 
automaticamente à água 
através da bomba doseadora, 
eliminando vírus, bactérias, 
fungos e outros patógenos de 
maneira simples, rápida e 
segura, permanecendo 
absolutamente inofensivo para 
as pessoas e o meio ambiente.

 Desinfetante concen-  
 trado.   Túnel de desinfecção  

 Nebulizador para desinfecção  
 completa ao ar livre. 
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 Túnel de desinfecção  

Descrição do Túnel: 

 � Estrutura de 1,5x4,5 m com 8 pernas e uma altura útil de 2,20.

 � Teto de 1,5x4,5 m com 4 saídas de ar (2 de cada lado de 4,5 m).

 � 2 paredes fechadas de 4,5 m.

 � 8 bases de 28 kg.

 � 1 kit de iluminação LED.

 � Sistema de pulverização (4 arcos de pulverização, 1 bomba, tanque para 
desinfetante).

 � Bomba externa com
 - Painel elétrico com fotocélula e relé temporizado
 - Bomba de alta pressão (70 bar), saída de água 0,5 l/min
 - Bomba doseadora automática
 - Suporte para tanque desinfetante
 - Filtro de água

Opcional: 

 � Chão disponível de 1,5x4,5 m.

 � Os tecidos da tenda podem ser impressos em toda a superfície ou apenas 
com o seu logotipo.

Dimensões: 

Outros tamanhos sâo possíveis mediante solicit açâo.

1,5x4,5
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 Recipiente externo ou caixa da bomba  

Sistema elétrico: 

 � Tensão Nominal: 220V

 � Frequência: 50Hz

 � Potência: 1,6 kW

Dimensões:

 � Comprimento: 800mm

 � Largura: 500 mm

 � Altura: 540 mm

Peso:

 � Recipiente ou caixa externo da bomba: 52 kg

Agua:

 � Pressão da água de entrada: min. 1 bar

 � Caudal de água: min. 0,5 l/min 

Made in Italy
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Trabalhamos com um desinfetante concentrado inovador que elimina vírus, bactérias e fungos de maneira rápida e fácil, e é 
absolutamente inofensivo para as pessoas e o meio ambiente. Além disso, é eficaz até 18 horas.

É uma solução aquosa, inodora, incolor, pronta para uso, biocompatível e não tóxica, à base de íons de prata (produzidos eletro-
liticamente e estabilizados em ácido cítrico) com altas propriedades bactericidas, fungicidas e virucidas com alta eficácia 
residual. (pelo menos 18 horas).

As 3 vantagens do desinfetante concentrado:
 � É completamente inofensivo para humanos, animais e meio ambiente.
 � Confiavelmente mata vírus, bactérias e fungos em pouco tempo.
 � Tem uma durabilidade de pelo menos 18 h.

O desinfetante concentrado deve ser misturado com água na proporção de 1:150 para o uso correto.

O concentrado é aprovado 
para todos os países 
europeus, certificado pela 
CE e já foi testado em 
Coronavírus.

Certificação Desinfetante concentrado  

 Desinfetante concentrado -  
 inovador, único, eficaz. 



Nós somos fabricantes! 
Todos os componentes 
de nossas tendas dob-
ráveis são produzidos 
por nós mesmos. É 
por isso que temos 
a possibilidade de 
oferecer soluções per-
sonalizadas e garantir 
um tempo de entrega 
rápido.

Você não pode ir mais 
rápido. A montagem é 
simples, rápida e sem 
o uso de ferramen-
tas. A tenda dobrável 
Mastertent está pronta 
para uso em segundos.

Nós não vamos deixar 
você na chuva! Testes 
contínuos e regulares 
nos tecidos utiliza-
dos em nossas tendas 
garantem sua absoluta 
impermeabilidade.

Fabricante

Easy-Up Impermeável

 IInovador, eficiente e seguro.  

 Nossa contribuição para uma maior prevenção  
 contra o COVID-19. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


