
Máquinas de
Termovaporização

Para escolas



A termovaporização é efetuada por equipamentos que possuem um sistema
que super aquece líquidos gerando micropartículas em estado de vapor.

As Máquinas da Skypix possuem um reservatório para armazenar a solução
desinfetante que será aplicada em forma de vapor.

O equipamento foi desenvolvido para a desinfecção contínua de ambientes
contra bactérias e vírus (incluindo COVID-19).

O que é Termovaporização



Termovaporização em
escolas

Os ambientes educacionais possuem
alta circulação e concentração de
pessoas, por isso a Máquina
Termovaporizadora SKYPIX é a opção
ideal para desinfecção de salas de aula,
corredores e refeitórios.



Protocolos para a volta às aulas

O Governo Federal, junto ao Ministério da Educação, apresentou todas as
orientações para implantação de novos protocolos de higiene, limpeza e sanitização
das escolas e ambientes educacionais de todo o Brasil. 

A Termopix através de seus equipamentos de termovaporização e parceria com
fornecedoras de desinfetantes e antibactericidas, entram como a solução ideal para
uma eficiente desinfecção de ambientes escolares.

Saiba mais: https://www.termopix.com.br/higiene-em-salas-de-aula-na-pandemia/ 

https://www.termopix.com.br/higiene-em-salas-de-aula-na-pandemia/
https://www.termopix.com.br/higiene-em-salas-de-aula-na-pandemia/


Ideal para a utilização
em:

Salas de Aula;
Corredores dos Andares;
Refeitórios de Professores e Alunos;
Ginásios de Esportes;
Vestiários e banheiros comunitários;
Salas de Lazer;
Vans e ônibus escolares.



Equipamento de Termovaporização

Reservatório
para líquido

desinfetante 

Controle para
ativação manual

Controle para
ativação à
distância

Bico ejetor

Alça de
suporte

Modelo: MAGNUM SK-FM900



2 opções de equipamentos:

Peso: 4kg;
900 Watts;
30 seg de vapor;
Alcance de 283m3;
Reservatório: 1,2L.

Peso: 8kg;
1500 Watts;
50 seg de vapor;
Alcance de 480m3;
Reservatório: 2,4L.

Magnum SK-FM900 Skyjet SK-FM1500



Funcionamento da Máquina
A termovaporizadora é pequena, portátil e leve. Ela
pode ser facilmente conduzida por qualquer pessoa.

Ativada por controle remoto ou manualmente,
sendo rapidamente aquecida e pronta para a
utilização.

O vapor liberado é seco, não causa nenhum tipo de
dano à saúde de pessoas ou animais. 

Cada aplicação dura de 30 a 50 segundos e o vapor
se mantém presente no ambiente, eliminando cerca
de 99,9% dos vírus e bactérias do local.  



Qual máquina escolher?

MAGNUM SK-FM900: ideal para salas de aula,
corredores, banheiros, vestiários e vans escolares.

SKYJET SK-FM1500: ideal para ginásios, auditórios
refeitórios.

A SKYPIX é a única máquina homologada pelo
INMETRO, sendo totalmente confiável e segura.



Produto Desinfetante
Terpenoil: desinfetante natural

O Terpenoil é o único desinfetante 100% natural aprovado
pela ANVISA.

Possui uma ação desinfetante após apenas 30 segundos da
sua aplicação.

Possui cápsulas econômicas de 40mL (rende 5 L da mistura).

Totalmente seguro, não traz nenhum mal à pessoas ou
animais.



Fluido para Diluição
Terpenoil: Fluido para Termovaporizador

Produto especialmente desenvolvido pela TERPENOIL para
utilização nas Máquinas de Termovaporização. 

O Fluido possui todas as características prontas para dar mais
efetividade nas suas aplicações e melhorar o rendimento da
diluição com o desinfetante natural TERPENOIL.

Ele já vem pronto para o uso nos equipamentos de
Termovaporização.



Fale conosco!

Website
www.termopix.com.br

Telefone
(11) 99452-4331

https://www.termopix.com.br/

