Megváltoztatjuk azt, ahogy a világ takarít

STABILIZÁLT ÓZONOS VÍZ
EGYSZERŰ • BIZTONSÁGOS • FENNTARTHATÓ

STABILIZÁLT
™
ÓZONOS VÍZ (SAO )
TISZTÍTÁS INTELLIGENS MÓDON
A szabadalmazott stabilizált ózonos víz
(SAO™) egy egyszerűbb, biztonságosabb és
fenntarthatóbb módot kínál a kemény felületek
mindennapos tisztítására és fertőtlenítésére.

Világszerte használják az egészségügyben, éttermekben, élelmiszer-iparban, oktatásban és számos más
helyen. A SAO™ eredményesen és költség-megtakarítással teljesít a hagyományos vegyszerekkel szemben.

SAO 3 EGYSZERŰ LÉPÉSBEN

1. LÉPÉS:

2.LÉPÉS:

3.LÉPÉS:

A készülék levegő oxigénjét (O2)
biztonságos módon O3-á alakítja,
majd a hideg csapvízbe tölti.

A SAO™ vonzódik a csírákhoz, koszhoz és
baktériumokhoz, így gyorsan megszünteti a szennyeződéseket és fertőzéseket.

A SAO™ napokig tisztít, majd
biztonságosan visszaalakul vízzé (H2O)
és oxigénné (O2).

EGYSZERŰSÍTSE TAKARÍTÁSI PROGRAMJÁT
Nem kell többé raktározni, keverni és ártalmatlanítani a hagyományosan használt vegyszereket. Nem kell többé aggódnia a vegyszerek munkatársakra, ügyfelekre és vendégekre
gyakorolt egészségügyi, vagy a tisztított felületekre, gépekre
gyakorolt korróziv hatása miatt.
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1. Hideg csapvíz beérkezik a patronba. A vízkezelés után a SAO™
ózonos víz tisztító hatása akár 6 napig is kitart.*
2. Miközben a kezelt víz áthalad az adagolón, érzékelők felügyelik,
hogy biztosan elegendő mennyiségű O3 töltődjön a vízbe.
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3. Az adagoló készen áll arra, hogy megtöltsük a felmosó vödröket, szóró flakonokat, gépi tisztítóberendezéseket, stb. Készen
áll arra, hogy tisztítson, fertőtlenítsen, szagtalanítson.
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*vízminőség és a használatban lévő SAO™ patron tipus függvényében

MŰSZAKI PARAMÉTEREK
lotus Pro SAO™ ADAGOLÓ

PATRON MODELL

SAO-4 LCA114K-FB

SAO-24 LCA118K-FB

Méretek: 54cm x 37cm x 21cm

Fertőtlenítő idő:

4 órán át

24 órán át

Tömeg: 14,5 kg
Átfolyás: max 11.5 liter/min

Tisztító idő:

3 napon át

6 napon át

Patron élettartam:

6000 liter

3000 liter

BIZTONSÁGOSABB MUNKAHELY
A SAO™ igazoltan biztonságos a világ számos szabályozó testülete által kiadott
tanúsítványok alapján. Mindezek felett a SAO™ rendelkezik a GREEN SEAL™
minősítéssel is teljesítve a GS-37 és GS-53 teljesítmény szabványokat.

EPA regisztrációs szám: 89093-CAN-01
ASTM tesztek a MycoScience laboratóriumok 5 nagyságrendnyi redukciót
igazolnak Escherichia coli és Salmonellára (> 99.999%) élelmiszerrel érintkező
felületeken. ASTM teszt a Lapluck laboratóriumban Listeria monocytogenes
esetén 3 nagyságrendű redukciót mutat 30 másodperc alatt a nem élelmiszerekkel érintkező felületeken.
GREEN SEAL™ minősítés: ISO minősített laboratóriumban
tesztelve a SAO™ teljesíti a Green Seal™ GS-37 és GS-53
szabványt, amely effektív teljesítményén, a termék koncentrációján, környezettudatos csomagolásán, biztonságos
illékony szerves vegyület tartalmán (VOCs), valamint az
emberre és a környezetre gyakorolt toxikus hatásán alapul.

FENNTARTHATÓ KÖRNYEZET
A hagyományos vegyszeres takarításról és fertőtlenítésről váltani a SAO™
takarítási rendszerre azt jelenti, hogy havi szinten több mint 10 millió liter
mérgező vegyszer patakokba, folyókba és talajvízbe jutását akadályozzuk meg.
Ezen felül elkerülhetjük a csomagolási anyagok, a szállítás és a vegyszergyártás
további környezet-terhelését is. A SAO™ az egyik legjobb eszköz az ökológiai
lábnyom csökkentésért.

TANÚSÍTVÁNYOK
SZABÁLYOZÁSOK
TERMÉKSZÁMOK
CSA: tesztelve a CSA szabványok
szerint E60335-1/4E:03 by TUV
UL: Tesztelve UL 979
szerint TUV által
Europe: CE és EN 60335-1/A2:2006
megfelelés
ASSE: Tesztelve ASSE 1055-2009
CSA csoport szerint
FDA biztonságos megmevezés:
21CFR184.1563
NSF Nemzetközi Reg. No.: 152236
OSHA: gázkibocsátás 03 < .01 ppm PEL

MIT VÁRHATUNK
A Tersano SAO™ RENDSZER BEVEZETÉSÉVEL?
A Tersano™ eljárás emelt szintű higiéniát biztosít, hozzájárul
az épület állagának és a dolgozók egészségének megtartásához. Az intézmény 90 %-ban vegyszermentes és fenntartható üzemeltetése hosszú távon radikálisan csökkenti
az épület karbonlábnyomát. Mint takarítás technológia
teljesíti a WELL szabvány feltételeit.
HR felmérések azt mutatják, hogy a munkahelyi megbetegedések és hiányzások 30%-al csökkennek azáltal, hogy a
SAO™ fertőtlenítő hatása minden takarítási fázisban jelen
van. Az ózonos vízzel a munkahelyi infekció-kontroll erősebb, mint az általános felülettisztítással.

FELHASZNÁLÁSA
Azonnali munkaoldatként alkalmas bármely
szilárd felület napi takarításához és fertőtlenítéséhez. Alkalmazható üveg, tükör, csempe,
kőburkolat, rozsdamentes fém, inox, fa és
vinyl, valamint ipari padozat, ESD felületeken
is. Padlószőnyeg és kárpitok takarításához
hatékony további oldószerek nélkül, akár kézi
vagy gépi eszközökkel. A SAO™ nem károsítja
a növényeket, használható élelmiszerekkel
érintkező felszíneken és bőrfelületen.

A SAO™ OLDAT
✔ Igazoltan biztonságos környezetet és
emelt szintű higiéniát garantál
✔ Baktericid és vírusölő hatása
nemzetközileg elfogadott
✔ Az Európai Unióban és világszerte
alkalmazott eljárás 15 éve
✔ Tisztít, fertőtlenít és szagtalanít
✔ Nem okoz egészségkárosodást

A TERSANO™ RENDSZER ELŐNYEI
AZ ÜZEMELTETÉS SZÁMÁRA
✔ Kiváltja a hagyományos takarítószerek 90%-át
✔ Állandó teljesítményű adagoló: 9 liter/perc ózonos víz
✔ Csökken a vegyszerbeszerzés és raktárigény
✔ Nincsen hulladékszállítási költség a takarítószerek után
✔ Gyorsabb a munkavégzés, a HR megtakarítása 10% feletti
✔ 15-20% megtakarítást jelent a vegyszerköltségen

GARANTÁLT TAKARÍTÁSI MINŐSÉG
✔ Sztenderd munkaoldat
✔ Nem marad vegyszerfátyol a felületen
✔ Csökken a keresztfertőzés veszélye
✔ Gyorsabb száradás és jobb tapadás
a padozaton
✔ Csökken a csúszásos balesetek száma
✔ Kevesebb a takarítási hiba

TERSANO TESZTEREDMÉNYEK
30 nap alatt több, mint 83.000 m2 takarított felület
Könnyebb
munkavégzés

Javult
a felületek
tisztasága

89 %
a munkatársak
szerint

HOL HASZNÁLJÁK?
A Tersano™ SAO™ eljárást minden
kontinensen használják irodaházak,
kórházak, oktatási és vendéglátó egységek,
repterek, hotelek, múzeumok, kulturális
és műemlékvédelem alatt álló épületek,
kültéri bútorok, parkok és játszóterek
takarításához.

Bőrproblémák
mérséklődése

84 %

87 %

a Tersano™
SAO™oldattal
a munkatársak
szerint

Asztmás
tünetek
csökkenése

A takarító személyzet
visszajelzései szerint
az allergia, ekcéma vagy
bőrirritáció tünetei
enyhültek vagy
megszűntek

22,2 %

A Tersano™SAO™
oldattal dolgozók
tapasztalata

Biztonsági besorolása: A-000 (SDS), egészségügyi rizikó nincs.
Töménység: SAO™ munkaoldat 1:1, hígítás nélkül használandó.
Takarítás: közvetlenül a felületre juttatva: felmosás,
gépi takarítás, szórófejes takarítás, stb.
Fertőtlenítés: kétfázisú fertőtlenítőszerként.
Hatóidő: 1 perc
EN 14446 (Coronavirus MHV-3) teszt alapján virucid hatása is igazolt.

Tech videók: https://www.youtube.com/channel/UCtesFfr5avOI9nqWT6sM5Zw

Forgalmazó: TERSANO Magyarország
www.smartclean.hu / +36 70 8816809
Gyártja: Tersano Inc. / www.tersano.com
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