Ett nytt sätt för världen att rengöra

STABILISERAT AQUA OZON™
E N K E LT

•

SÄKERT

•

HÅLLBART

STABILISERAT AQUA O
DET SMARTASTE SÄTTET ATT DESINFICERA
Det patenterade Stabiliserade Aqua Ozonet (SAO)

Tersano används i hela världen inom vården, restauranger,

levererar ett enklare, säkrare och mer hållbart sätt att

skolor med mera. Ozonvattnet är starkare kemikalier, men

städa och desinficera ytor.

fortfarande helt skonsamt mot miljön.

OZONVATTEN I 3 ENKLA STEG

STEG 1

STEG 2

STEG 3

Syre från luften förvandlas snabbt till
ozon som sedan blandas O3
in i vanligt vattnet.

Ozonvattnet dras till bakterier och
smuts, samtidigt som det effektivt
tar bort föroreningar.

Med Tersano städar du i flera dagar*
innan ozonvattnet återgår till
vanligt vatten.

* vid vardaglig städning

FÖRENKLA STÄDPROCESSEN
Slipp förvaring, blandning och dosering av traditionella kemikalier.
Sluta oroa dig för den negativa hälsoeffekt starka kemikalier har
på personal, kunder eller andra besökare. Tersano är skonsamt
för både människor och de ytor och material som du rengör.
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HUR FUNGERAR DET?

1. Kallt kranvatten kopplas in i filtret.
2. När ozonvattnet går igenom dispensern finns sensorer som
försäkrar att vattnet blir blandat med rätt mängd ozon.
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3. 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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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
TERSANO

SAO DISPENSER

Mått: 22.5” x 18.5” x 10”
Vikt: 32 lbs
Hastighet: up to 11.5 liter/min

FILTER

MODELL Nr

SAO-4

LCA112K-FB

SAO-4

LCA114K-FB

Desinfektionstid
Upp till 4 tim.
Upp till 4 tim.
Upp till 3 dagar Upp till 3 dagar
Rengöringstid *
3 000 liter1
6 000 liter1
Filters varaktighet

SAO-24

LCA118K-FB

Upp till 24 timmar
Upp till 6 dagar

1 Baserat på ett flöde av 8 liter per minut

3 000 liter1

lotus® och Tersano™ är patenterade
varumärken under Tersano Inc

OZON™ (SAO™)
SÄKRARE FÖR MÄNNISKORNA OMKRING DIG
Ozonvattnet har säkerhetstestats av tillsynsmyndigheter runt om i världen.
Ännu bättre är att ozonvattnet har tilldelats den prestigefyllda Green Seal
certifieringen och möter prestandakraven GS-37 och GS-53.

CERTIFIERINGAR OCH
CERTIFIERINGSNUMMER

CSA, Canadian Standards Association:
Testat mot Standard CSA E60335-1/4E av TUV
UL, Underwriters Laboratories:
Testad mot UL Standard 979 av TUV

EPA: Objekt nr. 89093-CAN-01.
ASTM testet på MycoSience laboratoriet bekräftar en 5-log minskning av
mikroorganismer på ytor som kommit i kontakt med livsmedel.
ASTM testet på Lapluck laboratoriet visar en 3-log minskning av mikroorganismer
på 30 sekunder, på ytor som inte kommer i kontakt med livsmedel.
GREEN SEAL: Tersanos ozonvatten är testat i ett ISO-godkänt
laboratorium och uppfyller kraven på GS-37 och GS-53 baserat på
effektiv prestanda, lösningens koncentration, minimerat
emballage och halten av lättflyktiga organiska föreningar.

Europa: CE och EN 60335-1/A2:2006
kompatibel
ASSE: Testad att uppfylla ASSE Standard
1055-2009 av CSA gruppen
FDA, USA:s Federala mat
och läkemedelsverk:
21CFR184.1563
NFS, Organisation för främjandet av
människans hälsa och välbefinnande:
152236
OSHA, USA:s riktlinjer för gaser:
Off-gas 03 < .01 ppm PEL

DET HÅLLBARA ALTERNATIVET FÖR MILJÖN
Att gå från traditionella kemikalier till ozonvatten förhindrar utsläpp av 10 000 000 liter
giftiga kemikalier som annars skulle gått ut i grundvattnet, varje månad.
Lägg då till minskning av paketering, transportbränsle och tillverkning, så förstår du att
ozonvatten är det bästa sättet att minska ditt fotavtryck på miljön utan att göra avkall
på desinfektionen.

BRANSCHER
SOM ÄLSKAR TERSANO
Hotell
Skola & förskola
Universitet
Restauranger
Flygplatser
Detaljhandeln
Tillverkningsindustrin
Livsmedelsindustrin
Vård & omsorg
Myndigheter & statliga organ

iClean mini

™

RENGÖRING I NY STORLEK
Nya iClean mini förvandlar vanligt kranvatten till miljövänligt ozonvatten,
ett effektivt desinfektionsmedel som är starkare än klor*. Ozonvattnet är
skonsamt och fritt från de farliga ångor och gifter som man annars utsätts
för vid användning av traditionella rengöringskemikalier.
Med en knapptryckning skapar iClean minis diamantbelagda elektroder
omedelbart ett ozonvatten som är säkert för människor - men tufft på

0

0

0

SDS Rating = 0-0-0

smuts, bakterier och lukt.
• Kan användas överallt där behovet av desinfektion och
bakteriedödande egenskaper krävs.
• Enkel att använda, utan behov av att blanda och fylla upp
rengöringsmedel.
• Skonsamt för människor och förhindrar exponering för
giftiga kemikalier.

iClean mini

Artikel nr: LQFC220

* För att fördjupa dig i testresultat, besök www.tersano.com.

PROscrub

PROscrub RTU
Artikel nr: LPS101K

SÄKER DJUPRENGÖRING
Tufft, men ändå säkert! PROscrub lyfter och tar snabbt bort
kemikalierester, smuts och fett som samlats under åren.

PROscrub RTD

PROscrub är ett perfekt komplement till ozonvattnet och
den dagliga städningen.
NSF-certifierat och godkänt för användning runt livsmedel
och med en högre säkerhetsklass än de flesta andra

Före & efter

Artikel nr: LPS303
(dispenser säljs separat)

LYFTER
SMUTSEN

djuprengörande medel. PROscrub passar praktiskt taget
alla hårda ytor inklusive keramikhäll, kakel, metall, industrigolv och tung utrustning. Det är extra effektiv på puts och
andra ojämna ytor där smuts och sot lätt samlas med tiden.

Din auktoriserade distributör
5000 Regal Drive
Oldcastle, Ontario, USA
800.808.1723 tel
866.289.7211 fax
www.tersano.com

