
SMKA je jedným z mnohých výrobkov spol. EGP System, ktorá sa už takmer 15 rokov 
zaoberá ochranou zdravia, života ľudí a zvierat. Spolupracuje s renomovanými 
svetovými laboratóriami na zavádzaní najmodernejších a najúčinnejších technológií 
pre zlepšenie kvality života v súlade s ochranou životného prostredia. 
Výrobky EGP nevznikajú v prvom rade chemickou ale fyzikálnou cestou. 
Nanotechnológia je kľúčovou technológiu 21. storočia. Je to vedný odbor zaoberajúci 
sa všetkým na stupnici nano, to znamená o veľkosti atómov a molekúl. 
Základným sloganom nanotechnológie je: "Najdôležitejšie je to, čo nie je vidieť" (Lao Tse)

Do tejto oblasti sa zaraďujú prirodzene aj vírusy, baktérie, plesne a iné mikroorganizmy, 
ktoré sú pre nás škodlivé (patogénne), ale aj tie, ktoré nám naopak umožňujú žiť. 

SMKA nie je klasická dezinfekcia, 
ale je to jedinečný výrobok, 
ktorý ničí vírusy, baktérie, 
plesne a iné patogény 
s dlhšie trvajúcim ochranným účinkom. 

Po nanesení na rôzne druhy predmetov ako je nábytok, steny, textil, ale i voľne ložené 
potraviny, vytvára na ich povrchu neviditeľnú ochrannú vrstvu, ktorá po kontakte 
s mikroorganizmami mení ich elektrický potenciál, narúša ich štruktúru, čím 
znemožňuje ich množenie a v dôsledku pôsobenia okamžite hynú. 
Môžeme to prirovnať k pavúčej sieti, kde je hmyz po kontakte s ňou paralyzovaný 
a ak je sieť pevná, tak zahynie bez toho, aby ho pavúk zožral. 

Nestačí rúško len vyprať a prežehliť (síce sa v tom momente podarí zničiť takmer všetky 
patogény), ale táto ochrana nevydrží dlho. Je kľúčové vytvoriť dlhodobejšiu ochranu 
za pomoci nástreku z koloidného roztoku, ktorý aktívne ničí patogény po celý deň.  

V prostriedkoch hromadnej dopravy, v obchodoch sa nestačí chrániť len rúškom, 
kontaminované môže byť všetko (kartón, sáčok, voľne uložená zelenina, ovocie, 
jednoducho čokoľvek. Dotykom kontaminovaného predmetu si beriete nákazu domov.
Avšak nie v prípade, ak máte ruky ošetrené SMKA, ktorá poskytuje dlhodobejšiu 
ochranu a nákazu pri dotyku eliminuje.
Je potrebné ochrániť byty, automobily, odevy, jednoducho všetko, s čím prichádzame 
do styku.
Dezinfekcia ozónom, chlórom alebo alkoholom je dôležitá, zničí všetko takmer okamžite, 
avšak SMKA chráni podstatne dlhšiu dobu a v prípade pravidelného a dlhodobého  
používania ničia patogény trvalo a to bez vytvorenia si rezistencie. 

Veríme, že sa s touto pandémiou spoločne vysporiadame, ale patogény tu zostanú s nami 
navždy a len v čistom a chránenom prostredí im nedovolíme ničiť naše zdravie a životy ...
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