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Ett nytt sätt för världen att rengöra
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 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 smuts, bakterier och lukt.

LADDA

SPRAYA

FYLL

• Fulladdad på bara 60 minuter
• Räcker till hundratals sprayningar

• QuickRelease-tank som är lätt att
ta av och på
• Använd endast kallt vatten

MÄNNISKOR

• Tryck på startknappen för att
spraya ozonvatten
• Rengör, desinficera och ta bort odörer

ERSÄTTER

• Skonsamt för människor och förhindrar exponering
mot giftiga kemikalier
0
• Dödar 99,9 % av alla bakterier – inklusive
0
e-kolibakterier, salmonella och listeria – utan
0
kemikalier *
• Positiv effekt på säkerhet och hälsa (SDS 0-0-0)
• Ger en mer hälsosam arbetsmiljö
SDS Rating = 0-0-0
• Ofarligt för ögon och hud vid kontakt

• Allrengöringsmedel
• Rengöringsmedel för
rostfria ämnen
• Glasrengöringsmedel
• Neutrala rengöringsmedel
• Luktborttagningsmedel

FÖRDEL

•
•
•
•

• Minskar drastiskt behovet av olika kemikalier, rengöringsmedel
och desinfektionsmedel
• Tersano är en allt-i-ett lösning som förenklar städningen och
ökar produktiviteten
• Stor besparing jämfört med traditionella rengöringsmedel
(liter för liter)
• Mindre sjukfrånvaro bland personalen, tack vare en minskad
exponering mot kemikalier och gifter
• Uppfyller hållbarhetskrav

MILJÖN

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

•
•
•
•
•

Apparater
Skärbrädor
Glas, speglar & fönster
Rostfritt stål & ytor
av krom
Räcken, rulltrappor
& hissar
Cement, betongmosaik & sten
Arbetsbänkar i badrum & kök
Duschar, badkar, toaletter, handfat
Hyllor, skrivbord, bordsytor, stolar

TERSANO AUKTORISERAD DISTRIBUTÖR

• Minskat koldioxidavtryck
• Ofarligt för miljön eftersom att ozonvattnet återgår till vatten och syre
* För mer information om testresultat vid rengöring, se www.tersano.com.

ENKELT • SÄKERT • HÅLLBART

