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Sanering med ozon är en process som eliminerar 
patogener som bakterier, bakterier, virus, mögel, 
svampar, sporer och jäst från luften och vattnet och tar 
bort dålig lukt av organisk och oorganisk natur. Den är 
baserad på de oxiderande egenskaperna hos ozon, en 
naturgas som består av tre syremolekyler (O3) som 
finns i stratosfären.

OSON lämnar inga rester och gör det möjligt att drastiskt 
minska användningen av kemikalier;

• Det skadar inte inredningen i kupén och fläckar inte tyg.
• Det tar bara några minuter att sanera ett fordon.
• Maximal rengöringskapacitet: desinficerar även de svåraste
punkterna att nå.

FÖRDELAR 
inom Fordonsindustrin

SANERA & DESINFICERA  
med OZON

SANERAR luft och ytor från patogener som bakterier, svampar, 
mögel och pollen, främsta orsakerna till allergiska reaktioner 
och fungerar som en inaktiverare för virus. Sanering har också 
effekt i konditioneringsrör och i förångaren där illaluktande 
mögel skapas till följd av fukt.

Förbättrar HYGIEN i kupén på ett naturligt sätt och eliminerar 
helt obehaglig lukt av olika slag (rök, djur, mögel ...), bakterier 
och pollen - de främsta orsakerna till allergiska reaktioner - 
utan att missfärga tyger och annat material i fordonet.

GRÄNSVÄRDEN 
Reglering

I Sverige: Enligt AFS 1994:2, Farliga ämnen ska det finnas 
hanterings- och skyddsinstruktioner vid arbete med ozon. 
Lämplig skyddsutrustning ska finnas tillgänglig.
Gällande gränsvärden finns i AFS 1996:2, och är för ozon som 
nivågränsvärde, 0,1 ppm, och som takgränsvärde, 0,3 ppm. 
vid exponering 15minuter/arbetsdag. I Arbete och Hälsa 
1987:38 finns ett vetenskapligt underlag till gränsvärdena för 
ozon.

I Europa: Används sedan 2003 för desinfektion och 
sterilisering i vattenflaskprocesser och regleras för 
livsmedelsanvändning genom direktiv 2003/40 / EG från 
EFSA-kommissionen av den 16 maj 2003.

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING

NYA PRISVÄRDA

OZON 

AGGREGAT

Art Nr.13751
 7000mg/tim

Art Nr.13752 
4000mg/tim
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