
KEMIKALIEFRI DESINFEKTION
MED MILJÖVÄNLIGT OZONVATTEN



Steg 2
Spraya ditt ozonvatten på 

valfri yta, lösningen tar bort 
bakterier, virus och smuts.

Steg 1
Syre från luften omvandlas 
till ozon som sedan blandas 
med vanligt vattnet.

Steg 3
Fortsätt din desinficering i upp 
till 24 h och rengöring i upp till 6 
dagar, innan lösningen i flaskan 
återgår till vanligt vatten.

DET SMARTASTE SÄTTET ATT DESINFICERA
Stoppa spridningen av bakterier och virus, samtidigt som du gör en insats för miljön. Kemikaliefria ozonvattnet 
Tersano är starkare än klor men skonsamt mot människor och miljö, så att du på ett effektivt och hållbart sätt kan 
desinficera alla typer av ytor, även vid högre hygienkrav.

Restaurangkök, toalettutrymmen eller vårdmiljö? Ingen utmaning är för tuff för Tersano. Genom en snabb och enkel 
process framställer du ditt eget ozonvatten som direkt är redo att angripa lukt, smuts och mikroorganismer. 
Desinfektionsmedlet är väl beprövat och certifierat av statliga myndigheter, oberoende testlabb och miljö-
organisationer runt om i världen, vilket gör Tersano det självklara valet när städning och miljöarbete ska gå hand i 
hand.

FÖRENKLA STÄDPROCESSEN
Slipp förvaring, blandning och dosering som traditionella 
kemikalier innebär och sluta oroa dig för den negativa 
hälsoeffekt kemikalier har på människor. Med Tersano 
förenklar du städprocessen och sänker din klimat-
påverkan genom enklare logistik och minskad transport 
och paketering. 

Kallt kranvatten kopplas in i filtret. 

När ozonvattnet går igenom dispensern finns 
sensorer som försäkrar att vattnet blir blandat med 
rätt mängd ozon.

Ozonvattnet är nu redo att fyllas upp i sprayflaskor, 
hinkar, skurmaskiner etc. och du kan direkt påbörja 
städning med ozonets desinficerande egenskaper.
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PORTABELT FORMAT
Samma teknik som i storebror, men i portabelt format
som får plats i handen. Med smidiga iClean Mini är 
desinficerande ozonvatten bara ett knapptryck bort, 
oavsett vart du befinner sig. 

TESTAT & CERTIFIERAT
Ozonvattnet har säkerhetstestats av tillsynsmyndigheter runt om 
i världen och fått flera certifieringar, bland annat den prestigefyllda 
Green Seal certifieringen där det är testat i ett ISO-godkänt 
laboratorium och uppfyller prestandakraven GS-37 och GS-53. 
Tersano är också EPA certifierat, där ASTM testerna bekräftar en 
5-log minskning av mikroorganismer på ytor som kommit i kontakt 
med livsmedel, och en 3-log minskning av mikroorganismer på 30 
sekunder, på ytor som inte kommit i kontakt med livsmedel.

Tersano ozonvatten är även bevisat att det dödar virus och bakterier 
så som E.coli, Salmonella, MRSA m.fl. För fullständiga testrapporter, 
vänligen ta kontakt.



OrboTech Sweden AB
Skönsbergsvägen 63, 856 31 Sundsvall

010-195 97 00,  info@orbotech.se
www.orbotech.se


