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Aktiivivesi - Tersano SAO™
Aktiivivesilaite
Aktiivivesi Suomi
Aktiivivesi on helppo, turvallinen, ihmis- ja ympäristöystävällinen käyttövalmis puhdistusvesi, joka korvaa siivouksen kemialliset yleispuhdistusaineet. Se sopii kaikille pinnoille tekstiilistä
teräkseen sekä kaikkiin menetelmiin ja koneisiin. Aktiivivesilaite lisää kylmään vesijohtoveteen reaktiivista happea ja tuottaa
puhdistavaa, ympäristöystävällistä Aktiivivettä. Laite asennetaan siivouskeskukseen (pesualtaan yläpuolelle) ja käyttövalmista puhdistusvettä voidaan ottaa helposti juuri tarvittava
määrä. Aktiiviveden käyttö vähentää varastointia, pakkausjätettä ja kuljetusta. Aktiivivesi ei kuormita jätevesiä, sillä se on
ainoastaan vettä ja happea.

Aktiivivesi puhdistaa tehokkaasti erityisesti orgaanisen lian.
”Sanitizer”, jonka kyky alentaa bakteeritasoja perustuu nopeaan hapetuskykyyn. Puhtauden tulos on jäämätön ja kirkas.
Aktiivivesi on turvallinen työntekijöille ja tilojen käyttäjille. Aktiivivesisiivous vähentää sisäilman epäpuhtauksia.

Aktiivivesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

helppo käyttää, myrkytön
turvallinen käyttäjälle ja ympäristölle, ei terveysvaikutuksia
kemikaaliton, ei REACH-asetusvastuita
tutkitusti tehokas
ei kehitä mikrobiresistenssiä
jäämätön, kirkastava, ei pyyhintäjälkiä
vie hajuja
ei vahingoita pintamateriaaleja
parantaa askelvarmuutta
parantaa sisäilman laatua, raikastaa
tehostaa siivoustyötä

Viralliset hyväksynnät
Laajasti kansainvälisesti eri viranomaistahojen ja riippumattomien
laitosten tutkima ja sertifioima Aktiivivesi - Tersano SAOTM vastaa EU:n
viranomaisvaatimuksia. Lisätietoa hyväksynnöistä www.tersano.com
Aktiivivesi on myös monipuolisesti patentoitu.

Mitat: Aktiivivesilaite kork. 510 mm, lev. 370 mm, syv. 180 mm
Suodatinpatruuna kork. 480 mm, lev. 180 mm, syv. 190 mm
Tuotto: n. 12 litraa/min
Jännite: 230 V
Suodatinmallit

SAO-4

SAO-24

Aktiiviveden desinfioiva aika
(EN1276 ja BS EN 13697:2015)

< 4 tuntia*

< 24 tuntia*

Aktiiviveden puhdistava aika

< 3 vrk*

< 6 vrk*

Suodatinpatruunan käyttöikä

n. 6000 litraa

n. 3000 litraa

* ISO 17025 -akkreditoidun laboratorion tutkimus (ASTM-D4488standardi)

Käyttökohteita

®

Aktiivivesi sopii kaikkien pintojen ja materiaalien puhdistukseen. Käyttökohteita ovat mm. toimistot, päiväkodit, koulut, terveydenhuoltotilat, hoivakodit, sairaalat, elintarviketilat, suurkeittiöt, ravintolat, liikuntatilat,
jäähallit, teollisuus.
Aktiivivesitekniikkaa käytetään maailmanlaajuisesti.
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