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A fenntarthatóság azt jelenti, hogy 
hosszú távú képet alkotunk  
cselekedeteinkről, azok hogyan 
hatnak a jövő generációira, és 
gondoskodunk arról, hogy ne 
szennyezzünk ugyanakkor ne 
engedjük kifogyni  erőforrásainkat, 
mint ahogyan azt a Föld képes 
újítani. A telített száraz gőz 
használata drasztikusan csökkenti 
a vízfogyasztást minden háztartási 
és ipari tisztítási tevékenység 
során. A Menikini száraz 
gőzfejlesztők hozzájárulnak a 
fenntarthatósághoz, pénzt 
takarítanak meg a víz, a vegyi 
anyagok és a költséges termelési 
leállások esetében.

Ökológiailag 
fenntartható 
stratégiák

A telített száraz gőz, 
a tökéletes zöld 
technológia

1
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Az ivóvíz 
megóvása
A víz az emberiség legértékesebb 
erőforrása, és elérhetőségét számos 
tényező veszélyezteti manapság, 
azonban ez kimeríthetető forrás , 
amelyet nem szabad elpazaroln

A gőz hozzájárulása
A telített száraz gőz használata 
drasztikusan csökkenti a 
vízfogyasztást minden háztartási és 
ipari tisztítási tevékenység során.

A Menikini technológia kiváló tisztítási 
és fertőtlenítési eredményeket ér el, 
akár 100-szoros mosóvíz 
megtakarításával, jelentősen 
hozzájárulva a megőrzéséhez.

Takarítson meg vizet a fogyasztás 
és a szennyezés csökkentésével

2

WATER CONSUMPTION
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Tisztítás 
tisztítószerek nélkül
A talaj és a víz szennyezése és 
szennyeződése globális probléma. 
Nemcsak erkölcsi szempontból 
kötelességünk megoldást találni azáltal, 
hogy olyan alkalmazásokba fektetünk 
be, amelyek csökkentik a vízfogyasztást 
és a szennyező mosószereket.

A telített száraz gőz egy teljesen zöld 
technológia, amely környezetbarát 
módon, agresszív vegyszerek 
használata nélkül fertőtlenít.

kerülje a kémiai szennyezést
a munkahelyet 
környezetsemlegesen kell tartani 

 megakadályozza a talajvíz szennyeződését
csökkenteni kell a vegyi termékek 
csomagolásának használatát 

alacsonyabb CO2 kibocsátás

3
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6 / 24

Illat
& 
vegyszermentes

3

 Az illat olyan gáznemű anyag, amely laza vegyszerek és 
egyéb összetevők keverékéből áll. Az illatosított áruk a 
beltéri légszennyező anyagok fő forrásai lehetnek, valamint 
a világ öt legnagyobb allergiája közé tartoznak.

Az illatanyag-mentes eljárás” egy protokoll, elv vagy terv, 
amely az illatanyag-mentes légkör megteremtésére irányul. 
Ez az előírás középületekre, szervezetekre, oktatási 
létesítményekre, kormányzati szervekre, egészségügyi 
szolgáltatókra, kórházakra, közösségekre, 
magánvállalkozásokra és éttermekre vonatkozik. Célja:

 a lehető legegészségesebb beltéri levegőminőség 
biztosítása a vendégek számára, és olyan épületek 
kialakítása, amelyek jót tesznek a környezetnek és 
egészségesek az embernek 
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3
 az egészséggel kapcsolatos általános 

kockázatok csökkentése vagy az egészséges, 
illat- és szennyeződésmentes környezet 
elősegítése ingatlanain és programjain; 

a parfümre és vegyszerre érzékeny 
személyzet és látogatók igényeinek 
figyelembevétele 
az illat jelenléte kerülendő a 
munkahelyi körülmények között, 
és egyes illatanyagokat tartalmazó 
termékek károsak lehetnek a vegyi 
anyagokra érzékeny, allergiás, 
asztmás vagy krónikus fejfájásban/
migrénben szenvedők egészségére.

A gőz, az illatmentes tisztító 
megoldás
A szennyező vegyszerek és 
illatosított termékek használatának 
fenntartható alternatívája a száraz 
gőz, amely erős fertőtlenítő. A 
mélytisztítás természetes 
módszere, amely az illékony 
vegyszerek drasztikus 
csökkentésével jobb 
levegőminőséget garantál a 
helyiségekben.



8 / 26

 info@menikini.hu - www.menikini.hu

Co
py

rig
ht

 ©
 M

en
ik

in
i 2

02
1

A hősokk szerepe 
a higiéniában
Az atkák az allergiás betegségek számos 
formáját okozzák, beleértve a szénanáthát, az 
asztmát és az ekcémát. Általában ágyakban 
és szőnyegeken találhatók. Az ágyak 
porszívóval történő mindennapos tisztítása 
nem távolítja el a poratka allergéneket, 
hanem a levegőbe dobja őket, növelve az 
illékonyságukat. A vákuum és a magas 
hőmérsékletű száraz gőz kombinációja  
nagymértékben végzetes minden típusú 
parazita számára. A rendszeres 
gőzfertőtlenítés véglegesen megszünteti 
ezeket a bosszantó kórokozókat.

A matracokra, kanapékra és szőnyegekre 
felvitt száraz gőz azonnal eltávolítja a 
poloskákat, beleértve a tojásaikat is. A 
vastagok számos súlyos betegség hordozói. A 
száraz gőz a legjobb eszköz a fertőzés elleni 
küzdelemben, mert a hősokk azonnal megöli 
őket, rovarölő szerek használata nélkül.

vírusok

bolhák

kulancsok

atkák

poloskák

4



9 / 26

 info@menikini.hu - www.menikini.hu

Co
py

rig
ht

 ©
 M

en
ik

in
i 2

02
1

A gőz hatékonyságát 
független laboratóriumok 
által megrendelt 
tanulmányok bizonyították.

Az élelmiszer-
szennyeződés 
megakadályozása

HACCP

A HACCP egy megelőző 
megközelítési rendszer, 
amely azonosítja az 
élelmiszer-biztonsági 
kockázatokat a gyártási és 
előkészítési folyamatok 
minden lépésében, 
beleértve a csomagolást 
és a forgalmazást is.

A Menikini gőzfejlesztők 
mindig is hatékonynak 
bizonyultak a gombák és 
baktériumok 
elpusztításában, széles 
körben betartva a vegyi 
fertőtlenítőszerekre és 
antiszeptikumokra 
vonatkozó európai 
előírásokat.

5
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Élelmezési 
szolgáltatások

Élelmiszeripar

Ital

Pincészet

Sütés

Csomagolás

Kártevő írtás

Sokoldalúan használható 
számos alkalmazáshoz

Vendégszeretet 

Közösség 

Takarító cégek

Gépipar

Kozmetikai és 
gyógyszerészeti

Szállítás

Autómosás

6
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korlátozott jelenléte és 
a felületek hő hatására 
gyors száradása

Bármilyen típusú 
felületre alkalmas

nem károsítja a felületeket
Legjobb nehezen hozzáférhető 
helyekre és összetett felületekre

 Mechanikai alkatrészek burkolata 
Zsír és lerakódások eltávolítása 
Elektromos panelek és alkatrészek 
Tároló- és keverőtartályok 
Parketta és csempe tisztítása

Foltok és szagok eltávolítása 
szőnyegekről és kárpitokról
A rágógumi eltávolítása a járdákról

Króm csövek polírozása  
Üveg és tükrök tisztítása

 A hűtőrendszerek tisztítása 
és leolvasztása
  futószalagok és szűrők fertőtlenítése

7
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A munkaerő- és 
működési költségek 
csökkentése

Javítja az egészséget, a biztonságot és általában 
a létesítmény imázsát

Javítja a levegő minőségét és csökkenti a 
porszemcséket

Csökkenti a balesetek kockázatát a tiszta, 
fertőtlenített és biztonságos létesítményeknél

 80%-os víz, vegyi tisztítószerek és tisztítás 
megtakarítása 

Kerülje el a potenciálisan veszélyes 
vegyszerekkel való érintkezést és az 
alkalmazottak általi kezelést

30%-os bérköltség csökkenés  
A vonalállítási költségek csökkentése

Bakteriális szennyeződés megszüntetése 
a gyártósorokon

Jobb eredményeket érhet el a 
minőségellenőrzés során

A munkahelyek és az 
ott dolgozók 
egészségének új 
megközelítése.

8
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A piacon elérhető legjobb 
alkatrészekből készült
Kosztümös kiegészítők minden 
felhasználási módhoz
Erőteljes gőzgenerátorok ipari és 
kereskedelmi alkalmazásokhoz

AISI rozsdamentes acél kazánok
Nyomás 6-10 bar, hőmérséklet 165-185

Néhány percen belül használatra kész

Legújabb 
technológia

A Menikini a tartozékok 
széles skáláját kínálja, 
amelyeket speciális 
felhasználásra terveztek

9
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Az egész világ kedveli 
és bízik a Made in Italy 
címkével ellátott 
termékekben, amelyek 
a legjobb minőségű 
anyagok és a teljesen 
olasz kézművesség 
szinonimája.

A Menikini a gőzfejlesztők 
legnagyobb gyártója 
Olaszországban, és a szárazföldi 
gőztisztítás nemzetközi vezető 
gyártója. Technológiáink 1973 óta 
referenciaként szolgálnak az ipari 
és kereskedelmi alkalmazásokban. 
Új ötletekkel látjuk a jövőt, hogy a 
száraz, telített gőzt tegyük az 
elsődleges tisztítási módszerré. A 
zöld technológia nem csupán egy 
igény a névjegykártyánkon, hanem 
a természeti és létfontosságú 
erőforrások védelmét szolgáló 
technológiák felkutatását célzó 
etikai alapelveink tanúsága.

Olasz 
minőség

Világszerte elismert szervizhálózat
Értékesítési hálózatunk exkluzív forgalmazókkal a 
világ minden területén testre szabott segítséget 
kínál egy minősített technikus csapatával. 

10
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A tisztítás, fertőtlenítés és higiénia kifejezések, bár a higiénia 
tágabb fogalmához kapcsolódnak, nem ugyanazt a 
műveletet jelzik. Az egyes szavak jelentésének tisztázása 
érdekében az alábbiakban a megfelelő meghatározásokat 
adjuk meg. A tisztítás vagy higiénia olyan tevékenységeket 
foglal magában, „amelyek olyan eljárások és műveletek 
komplexumára vonatkoznak, amelyek célja a por, a nem 
kívánt anyagok vagy szennyeződés eltávolítása a felületekről, 
tárgyakról, zárt terekről és releváns területekről”. Más szóval, 
a tisztítás a szennyeződés és a por fizikai eltávolításából áll, 
vízzel, szappannal vagy vegyszerekkel. Az Egészségügyi 
Minisztérium külön engedélye nélkül készült termékek 
azonban fertőtlenítő hatású mosószereknek tekinthetők, de 
nem hatékony fertőtlenítőszereknek.

Valójában a fertőtlenítőszereket úgy alakították ki, hogy 
drasztikusan csökkentsék a baktériumok, gombák és/

Tisztítás 
fertőtlenítés 
és higiénia
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vagy vírusok és magasabb rendű 
organizmusok, például rovarok, rágcsálók stb.” 
Az első esetben fertőtlenítésről, a második 
esetben fertőtlenítésről beszélünk. A 
fertőtlenítési tevékenység azon eljárások és 
műveletek komplexumára vonatkozik, amelyek 
célja, hogy a kórokozó mikroorganizmusok 
elpusztításával vagy inaktiválásával bizonyos 
zárt környezeteket és érintett területeket 
egészségessé tegyenek.
Végül azok a tevékenységek, amelyek „olyan 
eljárások és műveletek összességére 
vonatkoznak, amelyek célja bizonyos 
környezetek egészségessé tétele takarítási és/
vagy fertőtlenítési és/vagy fertőtlenítési 
tevékenységekkel vagy a mikroklíma 
hőmérsékleti, páratartalmi és szellőztetési 
feltételeinek szabályozásával és javításával. .”

Ebből arra következtethetünk, hogy a higiénia
egy meglehetősen összetett műveletből áll, 
amelybe a takarítás és fertőtlenítés is 
beletartozik, melynek célja a gumiabroncs 
környezetének figyelése és kezelése, valamint
a levegő tisztítása speciális professzionális 
kezelésekkel.
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A higiénia, fertőtlenítés és az azt követő higiénia 
számos különféle eszközzel megvalósítható, 
beleértve az ózont, az ionizációt, az UV 
sugarakat és a gőzt. A gőz használatának ötlete 
1973-ra nyúlik vissza. Amikor Vapeur tábornok 
alapítója észrevette a bárkávéfőző által a tej 
melegítésére előállított gőz hihetetlen 
hatékonyságát a rúzsnyomok eltávolításában a 
csészékről.

Tisztítás 
telített száraz 
gőzzel
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Az ötlet elvezetett oda, hogy a gőz 
számos elmélkedés és tanulmány 
tárgya lett, amelyek hamarosan 
arra a következtetésre jutottak, 
hogy a gőzgépekkel elérhető 
eredmények lényegesen jobbak, 
mint az eddigi hagyományos 
tisztítási módszerek.

Továbbá::
A gőz ökológiai választás. 
Alkalmazása a vegyi mosó- és 
fertőtlenítőszerek mintegy 70%-ának 
csökkentését határozza meg. Ennek 
a csökkenésnek két fő 
következménye van: az alacsonyabb 
környezetszennyezés, amely nem jár 
talajszennyezéssel, valamint az 
allergiás problémák megszűnése, 
mivel a gőz nem mérgező. E 
tekintetben a gőztisztítás az 
asztmában, légúti problémákkal és 
allergiában szenvedők által látogatott 
helyeken javasolt, valamint ideális 
kismamák és kisgyermekek által 
látogatott helyeken.

A gőzpára jelentős vízfogyasztás 
megtakarítást biztosít, a száraz 
gőzben csak minimálisan található 
elem.
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5%-os százalék. Míg a hagyományos nagynyomású mosási 
módok (hydro-jet) 600-2000 l/h körüli fogyasztást 
alkalmaznak, addig a gőzfejlesztőknél ez a mennyiség 10 l/
h-ra csökken.
A száraz, telített gőzzel való tisztítás nagy zsírtalanító 
képességgel rendelkezik, így minden más vízkőmentesítő 
terméknél sokkal hatékonyabb minden érzékeny és 
érzékeny felületen.
Más módszerekkel szembeni fölényét számos tanulmány 
igazolja. A TH Olasz Nyilvános Gyakorlatok Szövetsége egy 
kézikönyvben kijelentette, hogy „a 140 és 185 C közötti 
hőmérsékletű száraz, telített gőz a legökológiaibb és 
legmodernebb módszer a szennyezett felületek 
megtámadására. A hőhatáshoz kapcsolódó nyomás 
hatékony tisztító és fertőtlenítő hatást fejt ki.”A 60 °C-on 3 
percig kibocsátott gőz képes a slamonellák elpusztítására, 
míg a nedves használata
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100 fokos hőmérsékleten 2 perc alatt 
eltávolíthatók az olyan baktériumok, mint a 
Stahylococcus és az Escherichia Coli. A 
száraz telített gőz viszont 160-180 fokos 
hőmérsékleten lehetővé teszi a 
baktériumok, gombák, paraziták, 
penészgombák és poratkák, valamint a 
különböző allergének és vírusok 1 percen 
belüli eltávolítását. Logikus, hogy a fúvóka 
hőmérsékletének megduplázásával 
kevesebb idő alatt ugyanazt az optimális 
eredményt lehet elérni.

A telített száraz gőzzel tehát javítható a levegő 
minősége, fertőtleníthető és végérvényesen 
megsemmisíthető a környezetet megfertőző 
kórokozó baktériumok. Ugyanez a művelet 
elvégezhető vegyi termékek, például alkohol és 
fehérítő felvitelével is, amelyek azonban a már 
leírtak szerint helyrehozhatatlanul károsíthatják 
a környezetet és a felületeket.
A gőz bármilyen típusú felületre alkalmas, és 
képes behatolni a mikropórusokba, hogy 
eltávolítsa azokat a 
szennyeződésmaradványokat, amelyek a 
hagyományos módszerek részleges 
hatástalansága miatt tudattalanul és 
elkerülhetetlenül felhalmozódtak.
Ellentétben azzal, ami a nedves gőzzel történik, 
amely 1-6 bar nyomással és között keletkezik
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100 és 160, és nagy százalékos folyékony víz jellemzi, amely 
nagyon apró cseppek formájában marad a felületeken, 
nedvesen hagyva azokat, a telített száraz gőz pedig csak 
minimális víz százalékban marad a felületeken.
Napjainkban, bár az Olasz Környezetgyógyászati Társaság 
(SIMA) törvényjavaslatot nyújtott be a Parlamentnek, nincs 
hatékony jogszabály, amely szabályozná az ideális beltéri 
levegőminőség biztosítását szolgáló módszereket és 
eszközöket. Ahogy ALessandro Miani, a SIMA elnöke érvel: 
„Fontos, hogy a tudomány – különösen a nyilvános 
laboratóriumok vezetői – nyilvánosságra hozzanak bizonyos 
információkat, és szemléltessenek a technológiák, valamint 
az öko-fenntartható termékek és szolgáltatások 
használatának értékét és előnyeit, amelyek nem károsak és 
ugyanakkor biztosítja a védelmet bármilyen vírus és 
baktérium ellen.”
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Hidrogén-peroxid
A hidrogén-peroxid hatékonysága a vírusok és 
baktériumok eltávolításában lényegesen magasabb, 
mint az ózonnál elterjedtebb módszeré, egy irritáló 
és agresszív gáz, amelynek alkalmazása nagyon 
bonyolult és költséges. Ahhoz, hogy ez hatékony 
legyen, egy nagyon specifikus előkezelést kell követni, 
amelyet egy előzetes teszt előz meg. Ez utóbbi 
alapvető fontosságú, mivel nem lehet előre tudni az 
adott esetekben felhasználandó ózon pontos 
koncentrációját, és ennek következtében a 

A hidrogén-peroxid és az ezüstionok 
fertőtlenítő hatása révén hatékonyan és 
tartósan mélyen fertőtlenít.

Száraz gőz Mosószer
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A felületek és anyagok jelentős károsodásának kockázata 
nagyon magas. Az ózont használó higiéniai társaságok 
többsége azonban nem tartja be a gyakorlatot, és a levegő 
telítésére korlátozódik ennek az elemnek a magas 
koncentrációjával. Továbbá időbeli szempontból az ózonos 
higiénia kétségtelenül sokkal tovább tart.
A hidrogén-peroxid nem okoz ilyen problémákat, és már a 
kibocsátásban, még mielőtt a szennyvízrendszerbe kerülne, 
gyorsan vízre és oxigénre bomlik, nagyon kis környezeti 
hatással.

Az Egészségügyi Minisztérium körlevele szerint: „(:::) a SARS-ért 
és a MERS-ért felelős vírusok optimális páratartalom és 
hőmérséklet mellett akár kilenc napig is fennmaradhatnak 
élettelen felületeken. (..) A rendelkezésre álló bizonyítékok azt 
mutatják, hogy a fent említett vírusokat hatékonyan inaktiválják 
megfelelő higiéniai eljárások, amelyek magukban foglalják az 
általános kórházi fertőtlenítőszerek, például a nátrium-
hipoklorit (0,1%-0,5%) használatát. etanol (62-71%) vagy 
hidrogén
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peroxid (0,5%) a megfelelő érintkezési időért”.
A hidrogén-peroxid kijuttatása, melynek használata a 
megfelelő óvintézkedések betartásával hivatásos kezelők 
számára javasolt, párologtatással/aeroszolizálással történik. 
Hatásmechanizmusa az oxidáló tulajdonságaihoz és a 
mikroorganizmusok olyan lényeges komponenseinek 
denaturálásához kapcsolódik, mint a lipidmembránok, 
fehérjék és nukleinsavak. Az antimikrobiális hatás valójában 
erős oxidálószerek képződéséből adódik, amelyek 
visszafordíthatatlan károsodást okoznak a 
sejtkomponensekben és a DNS-ben.

A tipikus hidrogén-peroxidos dekontaminációs folyamat 
térben korlátozott, és ennek az elemnek a vékony 
filmrétegének kialakítását foglalja magában. Film, amely 
ezután oxigénné és vízzé alakul. A felületek/környezetek 
fertőtlenítésére azonban a hidrogén-peroxid kapcsolódhat
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Aeroszol vagy gőz olyan berendezéssel, amely 
lehetővé teszi az egyenletes eloszlatást.
2020-ban Menikini bemutatta a Sanifog 
készüléket a piacon. Ez egy porlasztó, amely a 
Venturi injektor elvén és szívóhatást kihasználva 
fecskendezi be az EV-H202 Silver Bio detergenst 
(hidrogén-peroxid és ezüst-nitrát kombinációja) 
a száraz setam sugárába, nagyon hatékony 
porlasztó keverék a vírusok, baktériumok, 
gombák, atkák, allergének, penészgombák és 
paraziták eltávolítása. Más szóval, ez a folyamat 
a száraz gőz, a Sanifog porlasztó és az EV-H202 
Silver Bio hidrogén-peroxiddal történő 
kombinált használatából áll.

A ma létező legkörnyezetbarátabb 
fertőtlenítőszerként elismert EV-H202 Silver Bio 
folyékony mosószer sem nem káros, sem nem 
mérgező, és biztonságos az emberekre, 
állatokra és a környezetre. A Sanifog készülékre 
az AC-Ceredia (n0747) által akkreditált SANA srl 
olaszországi laboratórium is garanciát vállal, és 
rendelkezik az UNI EN ISO 17025:2018 
szabvány tanúsítvánnyal.
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A Green Steam Akadémia 2011-ben 
jött létre azzal a céllal, hogy képzéseket 
készítsen az ágazat szereplőinek. 10 
éve működik sikeresen, segítve a 
résztvevők felkészültségének, 
tájékozottságának javítását. 

2021-ben a Green Steam Akadémia Massimiliano 
Menichini, a General Vaeur Group vezérigazgatója 
akaratából részt vesz az Olasz Környezetgyógyászati 
Társasággal együttműködésben megvalósuló projektben, 
amely a Vapeur tábornokot fogja támogatni az összes 
tervezett működési fázisban. A gyakorlatban a Zöld 
Akadémia az ipari takarító szakemberek igazi iskolájává válik 
tudományos kutatással, figyelemfelkeltéssel, tájékoztatással 
és képzéssel, elméleti órákkal váltakozva gyakorlati 
tevékenységekkel. Röviden, egy hosszú távú projekt, 
amelynek célja a figyelem felkeltése és a vegyszerek 
higiéniai, takarítási, fertőtlenítési és higiéniai célú 
felhasználásának csökkentése. Mindezt az egészség, a 
környezet és a vízi ökoszisztémák érdekében.

Green Steam 
Akadémia
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