
ИНОВАТИВНА И ТРАЙНА
АНТИМИКРОБНА ЗАЩИТА



LIQUID GUARD технологията
следва уникален научен подход,

изграждащ дълготрайна
антимикробна защитa!
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Защо да изполавате liquid guard

Защо да изберете liquid guard

	 Микроорганизмите физически 
се убиват вместо конвенционална инток-
сикация за унищожаване на централните 
жизнени процеси.

	 Лабораторните и полеви из-
следвания показват дълготрайно нама-
ляване на микроорганизмите до 99,9% за 
повече от 1 година върху повърхностите, 
третирани с LIQUID GUARD.

	 LIQUID GUARD е изключително 
подходящ както за лична, така и за про-
фесионална хигиенна защита.

	 Не съдържа халогени, тежки 
метали и нано сребро.

	 Безопасен за употреба според 
изискванията за потребителите и профе-
сионалистите.

	 LIQUID GUARD убива до 99,9% 
от микроорганизмите, ефективно възпре-
пятствайки растежа на: бактерии, гъбич-
ки, водорасли и плесени.

	 Трайна 
антимикробна защита  
повече от година.

ИНОВАЦИЯ

Безопасен за използване

Не е мутагенен

99,9% Ефективност Продължително действие

	 LIQUID GUARD технологията е победител за иновация
 в Германия през 2019г.
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решението за чести
всекидневни проблеми

 АААнтибактериален

 АДерматологично тестван

 АФунгицид

 АПремахва миризмите

 АНе предизвиква 
   алергии

 АСъздава комфорт

 АЗащита от акари

 АУлеснява 
  почистването

 ААнти мухъл

 АСпестява средства
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	 Хранителна промишленост:
подове, стени, хладилни камери, плотове 
(без повърхности с пряк контакт на храни)

	 Текстилна промишленост:
платове, спално бельо, матраци, облекла, 
пердета, чорапи, бельо

	 Медицинска сфера:
операционни, манипулационни, санитар-
ни възли, защитни облекла

	 Хотели и ресторанти:
санитарни възли, спа центрове, кухни, хо-
телски стаи

	 Обществена сфера:
детски ясли, детски градини, старчески 
домове, пансиони, летища, гари/автогари, 
училища, университети, обществени сгра-
ди.

	 Обществен 
 транспорт:
самолети, влакове,  
метро, автобуси,  
таксиметрови коли  
и много други.

Области на приложение на liquid guard

Неабсорбиращи повърхности:

Абсорбиращи повърхности:

	 керамика, композити, стъкло, стъклени влакна, метали, пластмаси, камък, дърво.

	 текстил, кожа, филтри, бои, стенни покрития

Области на приложение: LIQUID GUARD убива...

от микроорганизми-
те, ефективно въз-
препятствайки рас-
тежа на: бактерии, 
гъбички, водорасли 
и плесени.

бактерии

гъбички

водорасли 

плесен

	 LIQUID GUARD убива до 99,9%
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	 Често приложение
	 Кратка ефективност
	 Голям разход на време поради 

 многократно приложение
	 Висока цена за 1 година
	 Замърсяване на чистата вода и повторно

 предаване на микроорганизмите,  
 ако не се използват правилно

	 Еднократна употреба
	 Дълготрайна ефективност 

 повече от 1 година
	 Спестяване на време в сравнение 

 с класическата дезинфекция
	 Спестява разходи за хигиена
	 Няма повторно предаване 

 на микроорганизмите

	 LIQUID GUARD изгражда слой остриета 
срещу микроорганизмите.

	 Положително заредените остриета при-
вличат и пробиват отрицателно заредените 
клетъчни мембрани на микроорганизмите и 
ги унищожават.Клетъчна мембрана

Клетъчна
мембрана

Конвенционална дезинфекция Иновативна дезинфекция с liquid guard

3D модел

Протокол за типична дезинфекция:

дезинфекция дезинфекция дезинфекция

±24 hrs ±24 hrs ±24 hrs

Организми
образуващи

колонии
(CFu)

LIQUID GUARD добавен към 
дезинфекционния протокол: 

потенциално значително 
въздействие

потенциално значимо 
влияние 

Повече от 1 година
дезинфекция 
с liquiD 
guarD

1 hrs

Организми
образуващи
колонии
(CFu)

Елиминация
без създаване 
на резистентност

Защита между циклите на почистване

Принцип на действие

Физическо унищожаване на микроорганизми

Отрицателно
зареждане

Отрицателно
зареждане

Положително
зареждане

Положително
зареждане
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	Acinetobacter calcoaceticus
	Bacillus cereus
	Bacillus subtilis
	Brucella abortus
	Brucella canis
	Brucella suis
	Citrobacter diversus
	Clostridium perfringens
	Corynebacterium bovis
	Enterobacter agglomerans
	Escherichia coli
	Haemophilus influenzae
	Haemophilus suis
	Klebsiella pneumoniae
	Lactobacillus casei
	Leuconostoc lactis
	Listeria monocytogenes
	Micrococcus spp.

	Aspergillus flavus
	Aspergillus fumigatus
	Aspergillus niger
	Aspergillus terreus
	Aspergillus versicolor
	Candida albicans
	Chaetomium globusum
	Cladosporium herbarum
	Fusarium nigrum
	Fusarium solani
	Gliocladium roseum
	Mucor spp.
	Oosopa lactis

	Anabaena cylindrica

	Chlorella vulgarus

	Gonium spp.

	Oscillatoria borneti

	Candida albicans

	Saccharomyces cerevisiae

	Methicillin - resistant 
 Staphylococcus aureus (MRSA)

	Mycobacterium smegmatis
	Mycobacterium tuberculosis
	Propionbacterium acnes
	Proteus mirabilis
	Proteus vulgaris
	Pseudomonas aeruginosa
	Pseudomonas cepacia
	Pseudomonas filluorescens
	Salmonella choleraesuis
	Salmonella typhosa
	Staphylococcus aureus
	Staphylococcus epidermidis
	Streptococcus faecalis
	Streptococcus mutans
	Xanthomonas campestris

 и много други...

	Penicillium albicans
	Penicillium chrysogenum
	Penicillium citrinum
	Penicillium elegans
	Penicillium funiculosum
	Penicillium humicola
	Penicillium notatum
	Penicillium variabile
	Rhizopus nigricans
	Stachybotrys chartarum
	Tricophyton interdigitalie 
	Tricophyton mentagrophytes

 и много други...

	Pleurococcus spp.

	Schenedesmus quadricauda

	Selenastrum gracile

	Volvox spp.

 и много други...

	Trichophyton 
 mentagrophytes

 и много други...

Спектър на дейност на liquid guard

Важни микроорганизми, които liquiD guarD елиминира:

директно елиМиниране

бактерии

гъбички

водорасли

плесен
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	 Модифициран силициев диоксид
 (silan quat, с промотор за адхезия)

	 Стъкло; керамика > 
 40 000 цикъла съгласно ISO 11998 
  (почистване с вода или хартиена кърпа);

	 Благородни метали >
 20 000 цикъла съгласно ISO 11998  
 (почистване с вода);

	 Пластмаси >
 5,000 цикъла съгласно ISO 11998
 (почистване с вода)

	 2000 ч съгласно iSO 11507 a 
 (съответства на около 3-4 години)

Химическа основа:

Устойчивост (механична):

Устойчивост на солена вода: ДА

Прозрачност: 100%

Възможност за съхранение: 12 месеца

Температурна чувстви- 
телност на течността:  от 3 до 40°C

✓

Устойчивост 
на атмосферни влияния

Спецификации

приложение от

Материалите трябва да се използват с внимание! 
Винаги четете инструкциите на етикета 
или информацията за продукта, 
преди да го използвате!

Производител: NANo-cARe DeUtschLAND AG
(В сътрудничество с института за нови материали SAARBRÜCKEN)
Разрешение №13-БП-158/16-04-2020г.
Министерство на здравеопазването на Република България

liquid guard

	 Атаро Клима предлага 
LIQUID GUARD като решение за 
битова климатична техника.

	 Атаро Клима предлага 
LIQUID GUARD и като професио-
нално и авангардно решение за 
централни, климатични и венти-
лационни инсталации в големи 
търговски и промишлени обекти.

В ДОМА И ОФИСА В ПрОМишлЕНи ОБЕкТи В ТЪрГОВСки ОБЕкТи
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Референции за liquid guard

РазРешение:

Становище от Медицински Университет Пловдив:

дерматологичен тест от Dermatest:

За продължителна антимикробна защита

Министерство
на здравеопазването

на Република 
България
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Протокол от изпитване върху технологични повърхности:

референции за liquid guard

Тест на вируцидната активност:

Протокол от изпитване върху технологични повърхности:

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ 

"АлИМеНТИ"
при "ДИ ЕНД ВИ КОНСУЛТ" ООД

Tретирана
повърхност

Нетретирана
повърхност

иЗВОД: 
Видим общ спад 

в общото 
микробно число 
след третиране с



КОНТАКТИ CONTACTS

www.ataro.bg

БЕЛЕЖКИ NOTES

Централен офис и производствена база:
ПлОВДИВ

4003, ПК 16; ул. Васил Левски 272
Tел.:+359 32 906 906, Факс:+359 32 906 900, e-mail: plovdiv@ataro.bg

Други офиси:

СОФИЯ
с. ЛОЗЕН 1151, ул. Лозен  4, разклона Околовръстен път и с. Лозен

тел.:+ 359 2 962 50 22; e-mail: sofia@ataro.bg

ВАРНА
гр. Варна 9009, ул. „Академик Игор Курчатов“ 1

тел./факс:+ 359 52 502 776; e-mail: varna@ataro.bg

БУРГАС
БУРГАС 8000, Складова база Лоз. сток

тел./факс: +359 56 970 022; e-mail: burgas@ataro.bg

РУСе 
РУСЕ 7000, ул.Тулча 15

тел./факс:  +359 82 507 715; e-mail: rousse@ataro.bg

ПлеВеН
ПЛЕВЕН 5800, ул. Чаталджа 59 

тел./факс:  +359 64 910 999; e-mail: pleven@ataro.bg

СТАРА ЗАГОРА
гр. Стара Загора, Южна индустриална зона, сграда Терамис 2007 

тел./факс:  +359 42 937145;  e-mail: stzagora@ataro.bg

БУКУРеЩ, РУМЪНИЯ
тел.: +40 726 188 765; e-mail: bucharest@ataro.bg

amСТеРДАМ, ХОлАНДИЯ
тел.: +44 203 967 0309 e-mail: amsterdam@ataro.bg

лОНДОН, ВелИКОБРИТАНИЯ
тел.: +33 1 8288 2955, e-mail: london@ataro.bg

ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ
тел.: +31 20 701 8518, e-mail: paris@ataro.bg

Head office and factory:
PLOVDIV 
272 Vasil Levski Str., 4003 PLOVDIV, BULGARIA
Tel.: +359 32 906 906, Fax: +359 32 906 900, e-mail: plovdiv@ataro.bg

Other offices:

sOFIa Municipality, BULGARIA
4, Lozen Str. 1151 LOZEN
Tel.: +359 2 962 50 22; e-mail: sofia@ataro.bg

VarNa
1 Akademik Igor Kurchatov Str., 9009 Varna, BULGARIA
Tel./Fax: +359 52 502 776; e-mail: varna@ataro.bg

BOUrGas
Lozstock warehouse, 8000 BOURGAS, BULGARIA
Tel./Fax: +359 56 970 022; e-mail: burgas@ataro.bg

rOUsse 
15, Tulcha Str., 7000 ROUSSE, BULGARIA
Tel./Fax: +359 82 507 715; e-mail: rousse@ataro.bg

PLeVeN 
59, Chataldja Str., 5800 PLEVEN, BULGARIA
Tel./Fax: +359 64 910 999; e-mail: pleven@ataro.bg

stara ZaGOra
South Industrial Area, Building Teramys 2007, STARA ZAGORA, BULGARIA
Tel./Fax: +359 42 937145;  e-mail: stzagora@ataro.bg

BUCHarest, rOmaNIa 
Tel.: +40 726 188 765; e-mail: bucharest@ataro.bg

amsterDam, NetHerLaNDs 
Tel: +44 203 967 0309 e-mail: amsterdam@ataro.bg

LONDON, UNIteD KINGDOm 
Tel: +33 1 8288 2955, e-mail: london@ataro.bg

ParIs, FraNCe
Tel: +31 20 701 8518, e-mail: paris@ataro.bg



Stara Zagora


