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TILANNEKATSAUS 
SUOJAUKSEEN

AirCide | Clean. Disinfect. Protect. !2



!3

Tartunnat ihmisten välillä

- Suora kosketus toiseen ihmiseen
- Pisaratartunnat ilman välityksellä

Aktiivinen suojautuminen
- Kasvomaskit estävät pisaroiden lentämisen
- Käsien jatkuva pesu ja käsidesit 
- Turvavälit vähentävät altistusta

Passiivinen suojaus tilan puolelta
- Tehokas ilmanvaihto
- Ionisoiva ilmanpuhdistus suuren riskin tiloihin

Tartunnat pinnoilta

- Jatkuva ihmisvirta, satoja kosketuksia päivässä
- Kriittinen piste: kosketus kontaminoituneeseen 

pintaan

Kertaluonteinen desinfiointi 
- Pintojen desinfiointi
- Peroksidikaasutus kattaa vaikeimmatkin paikat
- Desinfiointien välinen aika jää suojattomaksi

Passiivinen suojaus tilan puolelta
- Pitkäkestoinen antiviraalinen suojaava pinnoite
- Vaikuttaa myös käsittelyiden välissä
- Helposti käytettävissä kaikille pinnoille



Menetelmät tartuntojen ehkäisemiseksi
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Kertaluonteinen Pitkäkestoinen

Aktiivista tekemistä vaativa

Käyttäjälle huomaamaton

Käsidesi 

Pintojen  
desinfiointi 

Kasvomaskit

Ionisoiva  
Ilman suodatus 

Tilan haltija Asiakas 

 Vetyperoksidi- 
kaasutus

Aircide Pintasuoja 

Turvavälien  
säilyttäminen 

Suojaa jatkuvasti,  
Ei vaadi toistuvaa työtä, 

vaikutttaa pitkään, 
huomaamaton asiakkalleTehdään säännöllisesti, ei 

suojaa käsittelyjen välillä

Vaatii käytöksen muutosta,  
Vaikutus vaihtelee asiakkaiden 

toiminnan mukaan

Edellyttää toistuvaa toimintaa,  
vaatii käytöksen muutosta,  

intrusiivinen asiakkaalle
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TEHO JA TURVALLISUUS
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MIKSI AIRCIDE
Aircide on ainoa patentoitu, 100% luonnosta 
peräisin oleva suihkutettava tuote sinulle 
tärkeiden ihmisten suojaamiseen 
tartunnoilta. 

Aircide muodostaa kuivuessaan kestävän 
suojapinnoitteen, joka tuhoaa bakteereja ja 
viruksia jopa useiden kuukausien ja 
tuhansien kosketuskertojen ajan.  

AIRCIDE PUHDISTAA
Täysin biopohjainen Aircide puhdistaa 
tehokkaasti pinnat ja tarjoaa hyvän 
tarttumapinnan suojakalvolle. Aircide voi 
korvata puhdistusaineen.

DESINFIOI
AirCide tuhoaa virukset, bakteerit ja sienet 
pinnoilta välittömästi suihtuksen jälkeen. 
AirCide korvaa pintadesinfiointiaineet.

SUOJAA PITKÄKESTOISESTI
AirCide muodostaa pitkäkestoisen suojapinnan 
viruksia ja bakteereja vastaan. Pinnat pysyvät 
turvallisina jopa kuukausien ja tuhansien 
kosketuskertojen ajan.  
Aircidelle ei ole korvaajaa. AirCide | Clean. Disinfect. Protect. !6
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RAAKA-AINEET TESTATTU PERUSTEELLISESTI 

Kaikki Aircidessä käytetyt raaka-aineet ovat hyvin tunnettuja ja hyväksyttyjä 
erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tehoa on tutkittu useissa yliopistoissa ympäri 
maailman, mm Jyväskylän Yliopistossa. 

HYVÄKSYTTY TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖÖN

Tuotteelle on myönnetty EN 13624, EN 13697, EN 13727 ja EN 14476 sertfioinnit 
ja se on hyväksytty käyttöön niin ammattimaisesti terveydenhuollon ympäristöissä, 
kuin myös kotitalouksissa. 

TUHOAA VIRUKSET JA BAKTEERIT - MYÖS TEKSTIILEISTÄ

Pintojen suojauksen lisäksi Aircide Regular toimii tekstiimateriaalien 
suojaamisessa, kuten kasvomaskeissa ja vaatteissa. Aircide muodostaa nopeasti 
vaikuttavan antiviraalisen kalvon, joka ei vaikuta haitallisesti maskien 
suodatuskykyyn mutta pystyy parantamaan kosketustartuntojen riskiä. 
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100% TESTATTU TEHO



TURVALLISUUDENTUNTEEN 
LISÄÄMINEN TILOISSA
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Ovitarra

A4 seinäjulisteA5 Pöytästandi

Viestiminen asiakkaille suojasta
Usein Airciden käytöstä kerrotaan asiakkaille 
pöydille ja seinille kiinnitettävien tarrojen ja 
julisteiden avulla. Tarkoituksena on lisätä 
asiakkaiden turvallisuudentunnetta. 
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LÄHES LOPUTTOMASTI 
KÄYTTÖKOHTEITA



PAKKAUKSET JA SAATAVUUS

AirCide | Clean. Disinfect. Protect. !10

Aircide Clear kovat pinnat
- 90ml suihkepullo (käsilaukkupullo)
- 500ml triggerpullo
- 5L täyttöpakkaus
- Isommat pakkauskoot tilauksesta

Saatavuus
<100kpl välittömästi varastosta, Vaajakoski
100-1000kpl 3 viikkoa
>1000kpl erät 6 viikkoa
Max kapasiteetti 20 000kpl / vko

Aircide Regular, tekstiilit ja maskit
- 65ml aerosolipullo
- 400ml aerosolipullo
- Muut pakkauskoot tilauksesta

Saatavuus
<100kpl,välittömästi varastosta, Vaajakoski
100-1000kpl 3 viikkoa
>1000kpl erät 6 viikkoa
Max kapasiteetti 30 000kpl / vko
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ABOUT OUR 
PASSION

WOIMET
We are a Finnish research company who innovates, develops and 
produces products from natural materials. Together with Nature. We 
wanted to learn from nature how it controls viruses, bacteria and 
mold, and we found a combination that works. Nature is a very wise 
teacher.

OUR PASSION & GOALS  
Our values are based on the balance between human and nature. 
We look at the big picture, where global changes force people to 
create natural and ecological solutions in order to keep the 
ecosystem alive. 

HOW WE WORK
We solve global problems through active research and bio-based 
products. Our operations are based on strong organic chemistry 
expertise, but all our operations are guided by our values that 
respect nature. Our policy is to tackle global, world-class challenges, 
because we know we can make a significant contribution with our 
own expertise.
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THE WOIMET POWER TEAM 
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Lennu Keinänen  
CEO & Board

Paytrail Founder, CEO  
Angel Investor, Growth 
Activist, KasvuOpen 
chair

Kati Rauhaniemi 
Brand & Marketing 
Strategist

DOT Marketing CEO, 
Yritystehdas CEO, Angel 
Investor

MBA Ville Huhtaniemi 
Business Director

JanneNiska, CEO 
H&G Director, DHL 

Dr Jukka Leppänen  
Research, Biochem

Senior researcher, UEF 
Biochemistry, medicine 
development

BBA Essi Laaksonen 
Marketing Manager

Flashnode marketing, 
Pinkkiheidi advisor

Raimo Saarinen 
Board Chairman, 
Senior Manager Nokia, 
IBM

Tero Hänninen  
Founder, Logistics, 2nd 
Generation Entrepreneur

M. Sc Jani Korhonen 
Founder, Pharmacy, 
Medicine development

M. Sc Eija Pehu 
Science Advisor,  
World Bank, USA

Jerry Hjelle  
Business Advisor,  
SVP Monsanto, USA



YHTEYSTIEDOT

Lennu Keinänen  
+358447767827 
lennu.keinanen@woimet.com 

Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä 
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