
ENKELT • SÄKERT • HÅLLBART

ERSÄTTER
• Allrengöringsmedel
• Rostfrirengöringsmedel
• Glasrengöringsmedel
• Neutralrengöringsmedel
• Luktborttagningsmedel

ANVÄNDNINGS- 
OMRÅDEN
• Apparater
• Skärbräden
• Glas, speglar  

och fönster
• Rostfritt stål  

och krombelagda ytor
• Räcken, rulltrappor och hissar
• Betong, terrazzo och sten
• Badrums- och köksbänkar
• Duschutrymmen, badkar, toaletter, handfat
• Hyllsystem, arbetsbord, bord, stolar

TERSANO INC 
5000 Regal Dr, Oldcastle, ON N0R 1L0, Kanada

1.800.727.8835  orders@tersano.com

Nya iClean mini™ förvandlar vanligt kranvatten till ett säkert, effektivt rengöringsmedel samt 
desinfektionsmedel med starkare verkan än klor* utan de farliga lukterna, ångorna eller giftiga rester 
som man utsätts för vid användning av traditionella rengöringskemikalier.

Med en knapptryckning skapar iClean mini™s diamantbelagda elektroder omedelbart en oxiderande 
lösning som är säker för människor - men tuff på smuts, bakterier och lukt.

• Fulladdad på endast 60 minuter
• Räcker till hundratals sprayningar

LADDA
• QuickRelease-tank som är lätt  

att öppna
• Använd endast kallt kranvatten

FYLL
• Tryck på startknappen för att skapa 

en oxiderande lösning
• Städa, rengör och bli kvitt lukter

SPRAYA

Vi ändrar hur världen städas

0
00

SDA bedömning = 0-0-0

PLANETEN
• Minskat koldioxidavtryck 
• Ofarligt för miljön eftersom en oxiderande lösning återgår till 

vatten och syre

PERSONER
• Ger skydd åt personer med allergier eller som är 

känsliga för tuffa kemikalieeffekter
• Dödar 99,9 % av alla bakterier– inklusive 

kolibakterier, salmonella, listeria – utan kemikalier *
• Ger ökad säkerhet och hälsa (SDS 0-0-0)
• Är gynnsamt för en hälsosammare arbetsmiljö
• Oskadligt för ögon och hud vid ofrivilliga stänk

FÖRDELAR
• Drastisk minskning av mängden allrengöringsmedel, 

desinfektionsmedel och luktborttagningsmedel
• En allt-i-ett--lösning som reducerar arbetstiden och förbättrar 

produktiviteten
• Besparing jämfört med traditionella rengöringsmedel (liter för liter)
• Mindre sjukfrånvaro tack vare mindre exponering för kemikalier
• Uppfyller hållbarhetsinitiativ

* Besök www.tersano.com för att få mer information om resultaten från desinficeringstester.


