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Tersano technológia 
A Stabilizált Ózonos Víz, mint oldószer igazoltan hatékony vegyszermentes 
alternatíva az irodai felületek napi takarításában és felületek fertőtlenítésé-
ben. A Tersano SAO™ oldat jelentős előnye, hogy helyben egy adagló által 
készül és negatív környezeti és emberi hatások nélkül tisztít és fertőtlenít 
minden szilárd felületet. Az adagoló kapacitása 10 liter/perc.

Tersano teszteredmények 
Dolgozók tapasztalata 30 nap alatt, több mint 83.000 m2 takarított felületen

A SAO™ oldat jellemzői
✔  Igazolt biocid hatás (EN 1276)
✔  Eredményes virucid (EN 14476)
✔  Használható ember jelenlétében
✔  50%-al hatékonyabb a klórnál
✔  1 perces hatóidő
✔  Igazoltan megszakítja a fertőzési láncot
✔  Egyszerre tisztít, fertőtlenít, szagtalanít
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STABILIZÁLT ÓZONOS VÍZ  
Vegyszermentes takarítás és fertőtlenítés intézményekben

Munkahelyi Légtérvizsgálat: 
a SAO™ egy védett technológia, amely 
stabilizálja és akár 3-6 napra a vízben 
tartja az ózont, így az nem kerül ki 
a légtérbe. A Stabilizált Ózonos Víz 
(SAO™ oldat) ellenőrző munkahelyi 
légtér vizsgálatát 2019-ben az Airmon 
Levegőszennyezési Monitoring Kft. 
végezte el a Wessling Laboratórium 
bevonásával. Az akkreditált vizsgálatban 
- az oldat vételezésekor és felmosáskor 
- a légtérben nem mértek ózon meny-
nyiséget. A SAO™ az eljárás nem lépi túl 
az ismert egészségügyi határértéket. 
A labor eredmények nyilvánosak. 

Felhasználási 
területek:  
kő burkolat, műgyanta, 
vinyl, márvány, parketta, 
szőnyeg, gress, inox, 
réz, ezüst, fa, parketta, 
műanyag, üveg, tükör, 
lakkozott fa, bőr, 
bármilyen műemlék 
felület, stb.

További 
felhasználása:  
Élelmiszerekkel érintkező 
felületek, mint konyhai 
takarítás, vagy növényekkel 
kapcsolatos feladatok, pl. 
függőkert karbantartása. 
Nem hagy vízkövet a felüle-
teken, nincsen foltosodás, 
sem vegyi anyag.

Az ózonos víz bomlásterméke oxigén és víz
Használata emberi egészségre ártalmatlan

Biztonsági besorolása: A000
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Emelt szintű higiénia az intézményekben
Stabilizált Ózonos Vizet nemzetközi minőségbiztosítási szabványai alapján egyre több irodaház, oktatási, egészségügyi és 
szociális intézmény, üzem, hotel, reptér, stb. vezeti be a napi takarítási és fertőtle nítő feladatokban, valamint a vírus elleni 
védekezés eszközeként. (CE, TÜV, FDA, HCCP, Green Seal, stb.) 

A Tersano Stabilizált Ózonos Víz fenntartható üzemeltetést 
biztosít vegyi anyagok és hulladékok nélkül.
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Független harmadik fél 2 éves felméréseinek 
eredménye kórházi területeken:

az elcsúszásos balesetek 
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A SAO™ oldat fertőtlenítő hatása
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Kiindulási  
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30 másodperc 
kezelés

Tersano SAO-24
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Kiindulási 
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szuszpenzió
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Tersano SAO-24 
S. aureus

Kulcs előnyök  
✔  Emelt szintű higiénia
✔  Tisztít és fertőtlenít egyszerre
✔  100%-ban csíkmentesen szárad
✔  Nincs szerfátyol száradás után
✔  Csökkenti a kontaminációt
✔  Jobb tapadás, kevesebb baleset
✔  Óvja a felületeket, csökken  

az amortizáció AOAC 960.09. szabvány szerint elvégzett biocid teszt eredménye, Wessling Hungary Kft.


