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TURVALLISEMPI JA  
TEHOKKAAMPI  
PUHDISTUSVAIHTOEHTO.
EPA:n tunnustama ja patentoitu  
nano-otsonivesiteknologiamme tuottaa  
puhdistavaa ja desinfioivaa vettä, joka on 
todistetusti yhtä tehokas kuin perinteiset 
puhdistuskemikaalit, ollen kuitenkin  
täysin luonnollinen ja turvallinen.

Sanzonate™ tarjoaa markkinoiden ainoaa  
otsonivesiteknologiaa, jolla valmistat puhdasta nano- 
otsonivettä heti tarvittaessa ja suoraan kohteessa.  
Otsoniveden valmistaminen tapahtuu kokonaan laitteiston  
sisällä, eikä sen tuottamiseen tarvita mitään muita tuotteita, 
lisäaineita, kemikaaleja tai suodattimia.  

Yksinkertaista, turvallista ja tehokasta.  

Eroon haitallisista kemikaaleista, kemikaalijäämistä ja  
vaarallisista kemikaalikoktaileista. NAO™-otsonivesi on  
yhtä tehokas puhdistaja kuin perinteiset puhdistusaineet. 
Saavutat vastaavat puhdistustulokset vedellä ja siihen liu-
enneella, ympäristöystävällisellä otsonilla. 

TEKNISET TIEDOT

JÄNNITE 230 V

VIRTA 0,5 A

PAINO 16,3 kg

MITAT 152,4 x 279,4 x 381 mm

VIRTAUSNOPEUS Max 11 litraa minuutissa

PITOISUUS Jopa 2 ppm (parts per million = miljoonasosaa otsonia litrassa vettä)

TULOVEDEN PAINE 1-3 bar rajoitettu

KÄYTTÖVESI Puhdasta ja kylmää vesijohtovettä



Otsonoitu vesi on EPA:n, FDA:n ja USDA:n hyväksymä, sekä GRAS eli yleisesti tunnistettu turvalliseksi. Se on EPA 

Organic -luomuohjelman mukainen, luonnollinen ja toimiva desinfioiva puhdistusaine ja yleispuhdistusaine.

KUINKA  
OTSONIVESI  
TOIMII?

Teknologiamme lisää otsonia kylmään hanaveteen. SANZONATE™ patentoidulla teknologialla 

valmistat puhdistusainetta, jossa korkea otsonipitoisuus säilyy vedessä   Nanokuplina.

•    Pinnalla oleva lika, mikrobit ja muut epäpuhtaudet vetävät puoleensa SANZONATE™ veteen tuottamia nanokuplia. 

•    Tartuttuaan pinnan epäpuhtauteen, nanokuplissa oleva otsoni eliminoi lian muuttuen samalla hapeksi ja vedeksi. 

•    Nanokuplat mahdollistavat pinnan kattavamman saavutettavuuden ja puhdistumisen, ja parantavat siten  

     otsoniveden puhdistustehokkuutta yllä olevan kuvan mukaisesti. 

•     Ei puhdistusaineen varastointia, laimennoksia tai kuljettamista. 

•    Turvallisempi ja terveellisempi tapa puhdistaa 

•    Puhdistaa ja hygienisoi todistetusti yhtä tehokkaasti kuin perinteiset puhdistuskemikaalit. 

•    Vähentää turhaa materiaalikulutusta ja tarpeettomien kemikaalien käyttöä.
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