
  
  
ActivePure luchtreiniger doodt COVID-19 op oppervlakken 
 
Onafhankelijk FDA-conform laboratorium toont 99,98% Surface dodingspercentage van 
SARS-CoV-2 
  
  
DCAP leverancier van oppervlakte- en luchtzuiveringsoplossingen, kondigt aan dat 
ActivePure luchtreiniger het SARS-CoV-2-virus op oppervlakken doodt. De 
testgegevens die zijn uitgevoerd door het onafhankelijke Food and Drug Administration-
conforme laboratorium, MRIGlobal, hebben een oppervlakte-dodingspercentage van 
99,98% vastgesteld van SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt. In 
tegenstelling tot veel andere technologieën, is ActivePure veilig te gebruiken in ruimtes 
binnenshuis terwijl het wordt bewoond door mensen - snel, continu en veilig, waardoor 
de blootstelling aan ziekteverwekkers wordt verminderd. Gepatenteerde ActivePure-
technologie is ontworpen, ontwikkeld en geproduceerd in de VS. 
DCAP is vereerd om First Responders en Healthcare Heroes al meer dan een 
decennium van dienst te zijn in hun strijd aan de frontlinie, of het nu gaat om MRSA, 
H1N1 of het Coronavirus. 
Het geeft aan dat onafhankelijke testresultaten van de FA 279 met ActivePure-
technologie bevestigen dat het product het SARS-CoV-2-virus op oppervlakken doodt . 
De testgegevens , uitgevoerd door het onafhankelijke Food and Drug Administration-
conforme laboratorium, MRIGlobal , hebben een oppervlakte- dodingspercentage van 
99,98% van levend SARS-CoV-2-virus in zeven uur vastgesteld. SARS-CoV-2 is het 
virus dat COVID-19 veroorzaakt. 
  
Het is wetenschappelijk bewezen dat de bekroonde ActivePure-
technologie  microscopisch kleine ziekteverwekkers en verontreinigingen op 
oppervlakken en in de lucht vernietigt en is beschikbaar in DCAP producten. 
Gecontroleerde, onafhankelijke laboratoriumstudies hebben de werkzaamheid van 
ActivePure-technologie aangetoond, dat: 
  
93% oppervlaktedood in drie uur live SARS-CoV-2, zelfs wanneer bedekt door een 
beschermende biofilm,  met ActivePure-technologie 
  
98% oppervlaktedood in zes uur live SARS-CoV-2, zelfs wanneer bedekt met een 
beschermende biofilm, met ActivePure-technologie 
  
99,999% dodingspercentage van RNA-virussen in de lucht in slechts 30 minuten met 
ActivePure-technologie, een FDA 510 (k) goedgekeurd klasse II medisch hulpmiddel 
  
99,9999% dodingspercentage van RNA-virussen in de lucht in 60 minuten met 
ActivePure-technologie 
  



“We hebben een technologie laten zien in onafhankelijke laboratoriumstudies om 
COVID-19 binnenshuis te doden en de wereld op een veiligere manier weer aan het 
werk, terug naar school en weer tot leven te brengen. 
Onze eenheid werkt in realtime om 99,98% van de nieuwe COVID-19-virussen te 
vernietigen die opnieuw in de ruimte zijn geïntroduceerd, na slechts zeven uur 
installatie. De doeltreffendheid van onze gegevens is consistent met onze andere 
eerder gerapporteerde RNA- en DNA-virustestgegevens en bevestigt dat ActivePure-
technologie die wordt gebruikt in onze oppervlakte- en luchtzuiveringssystemen de 
snelst werkende continue oplossing is die beschikbaar is. We zijn zeer verheugd om 
deze COVID-19-desinfectieresultaten met onze ActivePure Technology-oplossingen 
aan te kondigen. " 
  
Hoe ActivePure-technologie anders is 
  
Luchtreinigers vallen over het algemeen in twee categorieën: actief of passief. Zoals de 
naam al doet vermoeden, is ActivePure-technologie een actief-gebaseerde desinfectie-
oplossing, waarmee DCAP-apparaten met ActivePure-technologie niet alleen de lucht 
kunnen desinfecteren en zuiveren, maar ook oppervlakken. De gepatenteerde 
technologie van maakt gebruik van vrije zuurstof- en watermoleculen en zet deze om in 
krachtige oxidatiemiddelen, bekend als ActivePure Molecules, die weer in de kamer 
worden afgegeven en de binnenruimte vullen. ActivePure-moleculen zoeken en 
vernietigen continu de ziekteverwekkers en verontreinigingen in de kamer i24 uur per 
dag. 
  
Passieve  luchtreinigers werken niet continu en zijn alleen effectief tegen de 
verontreinigingen die worden opgevangen en gedood door een HEPA-filter, koolstof of 
ultraviolet licht. Deze eenheden zijn door hun ontwerp slechts gedeeltelijk effectief in het 
verminderen van enkele van de ziekteverwekkers in de lucht en zijn niet effectief in het 
behandelen van pathogenen op oppervlakken. 
  
ActivePure-technologie: 
Desinfecteert actief en continu oppervlakken en lucht 24/7, waardoor besmetting, 
herbesmetting en kruisbesmetting continu worden geminimaliseerd 
Veilig te gebruiken in bezette ruimtes 
Werkt zonder chemicaliën of ozon en breekt virale verontreinigingen af tot onschadelijke 
bijproducten 
ActivePure-technologie is beschikbaar in een breed scala aan producten, zowel 
draagbaar als geïnstalleerd. 
  
OVER ACTIVEPURE-TECHNOLOGIE: 
  
Gepatenteerde ActivePure-technologie, de krachtigste oppervlakte- en 
luchtzuiveringstechnologie ooit ontdekt, en de enige in zijn klasse die door de Space 
Foundation wordt erkend als Certified Space Technology en in 2017 is opgenomen in 
de Space Foundation Hall of Fame. ActivePure-technologie is ontwikkeld op basis van 
technologie die oorspronkelijk door NASA is ontwikkeld. ActivePure-technologie 



evolueert van vroege NASA-ontwerpen en minimaliseert snel, proactief en continu het 
aantal verontreinigingen op alle binnen oppervlakken en in de lucht. De systemen 
produceren submicroscopische hydroxylen en ionen, ActivePure-moleculen, die 
verontreinigingen bij contact vernietigen, waardoor de blootstelling aan ziekten, 
waaronder RNA- en DNA-virussen, bacteriën en schimmels, wordt verminderd. 
Onafhankelijke wetenschappelijke gegevens tonen herhaaldelijk aan dat de 
gepatenteerde ActivePure-technologie de krachtigste lucht- en oppervlakte 
zuiveringsoplossing is die ooit is ontdekt, waarbij meer dan 99% van het aantal micro-
organismen en luchtverontreinigingen aan het oppervlak wordt verminderd. Het geeft 
gemoedsrust dat er continue 24/7 oppervlakte- en luchtbescherming is in de 
binnenruimte. In tegenstelling tot veel andere technologieën, is ActivePure veilig te 
gebruiken in ruimtes binnenshuis terwijl het wordt bewoond door mensen - snel, continu 
en veilig, waardoor de blootstelling aan ziekteverwekkers wordt verminderd. 
 


