OZONOVÉ ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACE A INTERIÉRU
Používáte klimatizaci? Vozíte v autě děti? Převážíte své čtyřnohé miláčky? Kouříte za jízdy?
Zkuste revoluční metodu čištění interiéru a klimatizace bez chemikálií, OZONEM. Vyčistěte
svůj vůz! Zbavte se všech bakterií, pachů a všech ostatních negativních vlivů ve Vašem autě!
Co je ozonové čištění a jak funguje?
Ozonové čištění je nejnovější a nejúčinnější technologie v oblasti dezinfekce nejen
autoklimatizace. Ozon se řadí mezi nejsilnější dezinfekční oxidační činidla a jeho účinnost je
známá, obzvláště ve zdravotnictví. Rychle a spolehlivě ničí velmi odolné druhy nebo formy
patogenních mikroorganizmů (choroboplodných zárodků), bakterií, plísní, hub, kvasinek, řas a
roztočů. Ozon má daleko větší dezinfekční účinky než chlór! Proto zapomeňte na karcinogenní
chlór, který má daleko menší účinnost a nedokáže zničit některé patogeny jako OZON.
Neexistuje žádný virus či bakterie odolávající ozónu. Ozon také reaguje s většinou škodlivých
látek, které okysličením zabíjí, je tedy jednoznačně nejšetrnější k životnímu prostředí.
Kromě ničení bakterii, tato ozonová dezinfekce jako jediná účinně eliminuje i pachy jiného
typu.
Nežádoucí zápach u automobilů má celou řadu příčin. Např. jsou místa (větrací kanály, otvory,
šachty) do kterých není snadné se při dezinfekci interiéru dostat s jakýmkoliv
čistícím/dezinfekčním prostředkem. OZON SE VŠAK DOSTANE VŠUDE!!!
Nejčastějším zdrojem zápachu je klimatizační systém, protože kondenzát tohoto systému
vytváří ideální prostředí pro růst bakterií, plísní, virů atd. uvnitř vozu. Nejdůležitější je, že
bakterie a plísně způsobují spoustu zdravotních a dýchacích problémů nejen řidiči, ale
především malým dětem a alergikům.
Častým příkladem je také voda z tajícího sněhu, která se dostane pod koberečky a způsobí
tvorbu plísní a bakterií, což je doprovázeno nežádoucím zápachem. Ozonové čištění mimo jiné
dokáže odstranit zvířecí zápach, zápach po rozlitém mléce, benzínu a nafty.
Ozon zcela dezinfikuje ošetřovaný prostor, aniž by zanechal nějaký jedovatý chemický zbytek.
Proto je ozon ideálním prostředkem pro odstraňování zápachu u automobilů.
Různé sprejové deodoranty a levné visící prostředky typu „voničky“ neodstraní zápachy, pouze
je maskují a překrývají příjemnějšími pachy. Hlavně však nezabíjejí a neodstraňují zdroje
zápachů - patogenní mikroorganizmy, bakterie, plísně, houby, kvasinky, řasy, roztoče, ale i viry
OZON ničí a likviduje vše včetně virů.
Nevystavujte hlavně své děti těmto virům, plísním, bakteriím, protože jsou citlivější a snadněji
mohou utrpět a nést dlouhodobější následky.
Přínos čištění ozonem pro zákazníka
Klimatizace se zbaví škodlivých mikroorganizmů, plísní, nepříjemného zápachu a dráždivých
účinků.Čištění ozonem je v současnosti nejúčinnější metoda zbavení zápachu v celém voze sedadla, koberce, polstrování. Odstraňuje zápach kouře, zvířat, zbytků jídla, pití a také nafty,
benzínu atd.
Přijeďte si k nám vydesinfikovat interiér, vyčisti a doplnit klimatizaci svého vozu. Pokud
potřebujete naplnit, opravit nebo jen dezinfikovat klimatizaci a interiér Vašeho miláčka,
objednejte se co nejdříve.

