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Fyrir hvað stöndum við hjá Pronano? 

 

Við viljum breyta umhverfi okkar og umgegni okkar við náttúruna. En um leið auka 

hagkvæmni fyrirtækja og sparnað fyrir almenning. Minkum og jafnvel hættum að nota 

hættuleg hreinsiefni og stígum þannig stærsta skrefið fyrir hönd móður jarðar. Gerum 

umhverfi okkar öruggara fyrir okkur og verjumst harðari ágangs af bakteríum, vírusum og 

myglu sem geta jafnvel valdið heimsfaraldri og fjölda sorgum.  

Pronano stendur fyrir lausnum sem þessum og allar okkar vörur eru náttúruvænar og 

framleiddar á sjálfbæran hátt. Okkar nanotækni hefur hlotið óteljandi verðlaun bæði hvað 

tækni varðar og hversu umhverfisvænar þessar lausnir eru. Einungis er notast við kraft 

náttúrunnar sjálfrar í okkar vörum sem unnar eru úr sandi sem er mesta og algengasta efni 

jarðar. Nýr heimur af eðlisfræði liggur í þessum öreindum sem sandur er byggður úr og því 

afskaplega skiljanlegt að flestir átti sig ekki á því hvað nano er. Nano segjum við eins og að 

þetta sé eitthvað sérstakt efni en nano er í raun bara mælieining yfir eitthvað svo smátt að 

ekki er hægt að sjá það einu sinni almennilega nema í sérstökum smásjám. 

 

 

Við hjá Pronano ehf. höfum upp á að bjóða lausnir við flest öllu hvað varðar þrifnað og varnir 

gegn vírusum, bakteríum, myglu og sveppagró.  Einnig eru okkar vörur sterkar varnir fyrir 

yfirborð véla, fasteigna og bygginga fyrir nánast allan iðnað eða bara heima fyrir. Öll efni okkar 

eru EU vottuð fyrir matvæla iðnað og heilbrigðis og sjúkrastofnanir. Allir staðlar fyrir hverja 

og eina atvinnugrein sem krafist er og eru 100% náttúruvæn.   

Allt er þetta byggt á nanotækni sem er fyrir flestum leikmönnum framandi tækni.  Ef litið er til 

framtíðar mun þetta sýna fram á græna og bætta umgegnishætti við okkar umhverfi sem okkur er 

svo hugleikið þessa dagana og til framtíðar. Sterk hreinsiefni sem innihalda hættulega og jafnvel 

skaðlega miðla verður nánast í öllum tilfellum alveg úr sögunni.  Nanotæknin sem við höfum upp 

á að bjóða hjálpar okkur því stórkostlega mikið. Í raun er ekkert sem getur fest varanlega við 

yfirborð með efnum frá okkur. Sjón er sögu ríkari. 

 

Þýsk hágæða tækni eins og hún gerist best. 

 

 

 

 

 



PAGE 2 

 

Bacoban WB til íblöndunar í vatn. (1:100) 

 

 

 

 

 

 

 

1 líter =100 lítrar 

Fáanlegt í 250- 500 ml 

5–1000 lítra einingum 

 

Bacoban tilbúið til notkunar (1% blanda) 

 

 

 

 

 

 

 

500 ml 

 

Varan sem veitir langtíma virkni. Inniheldur hvorki 

aldehýð né fenól. Sprey er mjög áhrifarík aðferð til að bera 

hreinsiefni og sótthreinsandi efni á mengað yfirborð. Þegar 

Bacoban vökva er spreyjað á yfirborðið gerir það því kleift 

að komast inn í sprungur og holur og gefur allt að 10 daga 

vörn gegn sýklum, bakteríum og myglusvepps myndun. 

Bacoban þrífur einnig um leið þessi svæði og einfaldar 

þrifin til frambúðar. Hentar sérstaklega vel fyrir svæði sem 

krefjast hágæða, langvarandi hreinlætis eins og 

læknastofur, sjúkrahús, tannlæknar, eldhús, mötuneyti, 

almenningssamgöngur, elliheimili, skólar, íþróttahús, 

búningsklefa, verslanir og auðvitað á öllum heimilum. Má 

notast á textilefni eins og dýnur, sængur, púða, sófasett 

eða bara á fötin okkar. (Listinn er ótæmandi) Mjög 

hentugur fyrir svæði þar sem óþægileg lykt af völdum 

örvera myndast, svo sem á salernis og hreinlætisaðstöðum.   

 

Varan sem veitir langtíma virkni. Inniheldur hvorki 

aldehýð né fenól. Sprey er mjög áhrifarík aðferð til að bera 

hreinsiefni og sótthreinsandi efni á mengað yfirborð. Þegar 

Bacoban vökva er spreyjað á yfirborðið gerir það því kleift 

að komast inn í sprungur og holur og gefur allt að 10 daga 

vörn gegn sýklum, bakteríum og myglusvepps myndun. 

Bacoban þrífur einnig um leið þessi svæði og einfaldar 

þrifin til frambúðar. Hentar sérstaklega vel fyrir svæði sem 

krefjast hágæða, langvarandi hreinlætis eins og 

læknastofur, sjúkrahús, tannlæknar, eldhús, mötuneyti, 

almenningssamgöngur, elliheimili, skólar, íþróttahús, 

búningsklefa, verslanir og auðvitað á öllum heimilum. Má 

notast á textilefni eins og dýnur, sængur, púða, sófasett 

eða bara á fötin okkar. (Listinn er ótæmandi) Mjög 

hentugur fyrir svæði þar sem óþægileg lykt af völdum 

örvera myndast, svo sem á salernis og hreinlætisaðstöðum.   
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Bacoban blautklútar tilbúið til notkunar 

 

 

Blautþurkur 50 stk 

Innihald er 1% 

Bacoban tilbúið 

 

 

 

 

 

Pedexan skósprey sem eyðir lykt og allri fóta óværu 

 

            

 Fánlegt í 125 ml spray 

                 og 

1 líter fyrir veggstöðvar 

Varan veitir langtíma virkni. Inniheldur hvorki aldehýð né 

fenól. Auðveld lausn til að uppræta sýkla og bakteríur. 

Býður upp á fljótleg, árangursrík og þægileg þar sem hellst 

hefur niður td. Sótthreinsar flest allar tegundir yfirborða 

svo sem tannlækna og rakarastóla, handföng og yfirborð 

alls konar búnaðar. Hægt að loka pakkningu aftur sem gerir 

kleift að geyma auðveldlega og endurtaka hreinsun. Ver 

gegn COVID-19, svínaflensu H1N1 + H7N9 og fjölda annara 

almennra flensa.  

Notkun: Til sótthreinsunar „lækningasvæða“ í samræmi við 

tilskipun 93/42 / EBE (lækningatæki) og alls konar yfirborð 

á sjúkrahúsum, læknastofum, rakarastofum, 

endurhæfingarstöðvum, elliheimilum og auðvitað á 

heimilium og vinnustöðum líka. Sérstaklega gagnlegt á 

svæðum sem krefjast skilvirks og langvarandi hreinlætis. 

Mjög hentugt fyrir svæði þar sem óþægileg lykt af völdum 

örvera myndast, svo sem á salernum og 

hreinlætisaðstöðum. Bacoban WB blautklúta má nota á 

mikilvægum og viðkvæmum sviðum lyfja- og 

snyrtivöruiðnaðarins.  

 

Er frábær lyktareyðir fyrir skó og annan textil fatnað. 

Pedexan drepur alla Condida albicans myglu sem verður á 

okkar vegi(Táfýla). Pedexan er með langtíma virkni gegn 

bakteríu og sveppamyndun og kemur í veg fyrir fótaóværu 

af hvaða tagi sem er. Gefur þægilega milda lykt sem nefnd 

er Alaska blær. Frábært fyrir íþróttafólk og alla þá sem 

stunda tómstundir eins og veiði, fjallgöngu, hjólreiðar, 

mótorsport eða þurfa að vinna í lokuðum fatnaði. Andaðu 

ferskara lofti með Pronano ehf. 

Einnig eru fánlegar stöðvar til að hengja á vegg með 

úðabyssu og eru áfyllanlegar með 1 líters brúsum. 
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Biosativa olíu/fitu og alhreinsir 100% náttúruvænn 

 

 
 

Fánlegt í 

 

1 líter brúsa 

10 lítra brúsa 

Sérpantað í stærri 

einingum að 1000 lítrum 

 

 

 

 

Mest selda símavörn í heimi 

 

 

2 sett í pakka 

  2-4 símar 

 

Bioasativa er 100% náttúrvænn fitu og olíuhreinsir sem 

leysir upp alllar fitur og jarðefna olíur sem og flest önnur 

óhreinindi. Biosativa hefur unnið til fjölda verðlauna og 

hlotið viðurkenningar eins og Green Apple Rewards tvisvar 

sinnum. Biosativa má nota alls staðar, hvort sem um er að 

ræða heilbrigðisstofnanir, verkstæði, bílaþvott, skip eða 

inní mötuneytum. Biosativa er 100% grænt í gegn og alls 

staðar er það sami brúsinn. Biosativa blandast í vatn og við 

það virkjast efnahvörf sem verða virk samstundis og endast 

í allt að 21 dag á eftir. Frábær alhreinsir sem má fara í allar 

gerðir tækja og véla sem notuð eru við þrif. Það á einnig við 

um þvottavélar og uppþvottavélar heima fyrir. Frábært til 

að þrífa garðhúsgögn, innkeyrsluna, bílskúrinn, gluggana 

og í raun allt sem hugmyndaflugið gefur. Biosativa skilur 

ekki eftir sig tauma og getur ekki upplitað eða skemmt það 

yfirborð sem þrifið er. 100% náttúruvæn og stórkostleg vara. 

Getur blandast frá 1:5 til 1:100. 

Algengasta blandan er 1:10 til 1:20 sem gefur áhrifaríka 

blöndu til þrifa og fituhreinsunar. 

 

Heimsins vinsælasta símavörnin. Styrkir skjáinn og er mjög 

sterk rispuvörn. Fingraför og kám er afar auðvelt að þrífa og 

heldur símanum því glæsilegum áfram. Síminn og skjárinn 

verða einnig lífstöðugur(Biostatic) sem þýðir að bakteríur 

og sýklar eiga mun erfiðara með að lifa á yfirborðiinu og 

geta ekki fjölgað sér sem verndar þig því betur. Hamlar 

einnig allt að 80% þeirra rafbylgja sem síminn gefur frá sér 

beint inn í höfuðið. Endingartími er að minnsta kosti eitt 

ár. Pakning innheldur tvö sett sem duga á 2-4 síma.  

(A.T.H. þessi vörn er fyrir glerhluta símans eða þess 

búnaðar sem sett er á) 
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HOT STUFF skó og textilefna vörn 

 

 

 

  2 sett í pakka 

Dugar á 2-4 pör 

 

Glerskjöldur mjög sterk nanohúð 

 

 

Fæst í 100 ml 

250 ml 

1000 ml 

 

 

Afar sterk nanovörn fyrir skó og fatnað úr textilefnum. 

Hentar ekki á leður og skal ekki notast á skó gerða úr fínu 

leðri eða rússkinni. Hefur vatns og olíu fráhrindadi áhrif 

sem varnar að blettir komi eða festist. Er alveg litlaust og 

þolir fjölda þvotta sem miða skal við 30°C. Endur byggir sig 

sjálft aftur eftir hvern þvott með því að hita t.d. á ofni yfir 

nótt eða í þurkara fyrir fatnað. Mjög auðvelt í notkun og 

náttúruvænt. Pakning inniheldur tvö sett sem duga saman 

á allt að 4 skópör og eina 100 ml sprayflösku til að blanda í 

ásamt leiðbeiningum. 

Sterk nano himna fyrir allar gerðir af gleri, ryðfríu stáli, 

krómi og keramiki. Hvort sem er fyrir bílrúðurnar, 

sturtuglerið, eldhúsið og flísarnar heima fyrir. Er gert fyrir 

alla yfirborðsfleti sem eru harðir og draga ekki í sig. Ending 

fer eftir hlutum og aðstæðum en getur verið í allt að 3 ár. 

Sést ekki, breytir ekki ásýnd og ekki hægt að þvo af. 

Auðveldar öll þrif og ver ásýnd hlutar fyrir sólargeislum og 

óhreinindum. Ekkert festist varanlega við yfirborðið lengur 

og þar með talinn kísill td. 
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Blöndunarstöðvar 

 

Blöndunartöð  

        

Ýmsar aðrar varnir (spyrja þarf starfmann um frekari uppl.) 

Sjálfvirkar blöndunarstöðvar fyrir Bacoban og Biosativa. 

Blöndunarstöðvar sem eru afar nákvæmar og auðveldar í 

uppsetningu. Tryggja rétta blöndu og hámarka nýtingu á 

efninu. Hægt er að raðtengja fleiri saman eftir þörfum á 

sömu vatnslögnina. Allar hafa bæði flöskuáfyllingar kost og 

hraðrennsli fyrir stærri ílát eða vélar. Einnig fánlegar með 

stillingu um missterkar blöndur sem stillt er með einum 

takka. 

Krotvörn: Endist í 20 ár 

Þolir yfir 50 þvotta 

Auðvelt að þrífa með sápuvatni 

Vörn gegn sólargeislum, vökva og óhreindum 

 

Steinvörn: Nothæft á steypu, stein, granít  og marmara 

Endist í 10-20 ár 

Ver gegn vökva, óhreinindum, gróðri og raka 

Gengur inn í steininn og lokar ytra byrði en andra út 

 

Viðarvörn: Endist 5-10 ár 

Vörn gegn vætu, óhreinindum og gróðri 

Lokar timbrinu 

Olíu og efnaþolið 

 

Ofurvörn: Notist á alla málma, flísar og plast 

Endist í allt að 25 ár 

Mjög sterk rispuvörn 

Mjög efnaþolið 
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NanoClear: NanoClear fyrir vinnuvélar, skip, húsklæðningar og grófan 

iðnað. 

Endist í 10 ár eða lengur 

Sparar viðhald – málun og dregur fram gamlan lit. 

Alveg efnaþolið og ver 100% gegn sólgeislum og afar auðvelt að þrífa. 

Minnkar viðnám og sprarar olíunotkun (hannað til að sprauta) 

 

VV300 gler og plastvörn: Endist í 10 ár eða lengur 

Sparar viðhald og auðveldar þrif stórkostlega. 

Alveg efnaþolið og ver 100% gegn sólargeislum 

Hentar á gler, plast og plexi gerða hluti ásamt sólarsellum td. (hannað til 

að sprauta) 

 

 


