SUA CASA
LIVRE DE FUNGOS
E BACTÉRIAS

Puriﬁque o ar com ozônio.
Indicado para residências no controle
da carga microbiológica (ácaros,
fungos, bactérias...) nociva a saúde e
existente no ambiente em que sua
família vive. Garanta ar puro com
sensação de limpeza em ambientes
fechados e refrigerados.

www.okkey.com.br

Inovar é preciso, acerte na escolha
e garanta manutenção do ar limpo
e renovado em qualquer ambiente.
Seja consciente, mantenha o ar de sua casa limpo,
a família agradece.

1. O que é o Ozônio?

3. Funcionamento

É um gás gerado artiﬁcialmente, tendo como base
uma pequena parte do oxigênio (O2) presente no

Reação
Eletroquímica

ar ambiente. Através de uma reação eletro
química a molécula de oxigênio(O2) é separada
em dois átomos de oxigênio (O). Cada um destes
átomos se prende, por atração elétrica, a uma
molécula de oxigênio (O2) formando o ozônio
(O3), ou seja, (O2+O=O3). Esta reação dura

Ozônio

Oxigênio

aproximadamente uma hora, neste tempo o gás
elimina a carga orgânica ou volta a ser oxigênio.
O Puriﬁcar O3-200 é recomendado para
múltiplos ﬁns de manutenção do ar que
respiramos, evitando a proliferação de
microrganismos causadores de alergias do

4. Tempo de higienização

sistema respiratório, infecção respiratória,
eliminando odores desagradáveis como cigarro,
mofo etc
Considerado tecnologia limpa, o ozônio não
contamina e não polui o meio ambiente, sua

45min

O tempo médio para
higienização de um ambiente é
de 45 min, podendo variar de
acordo com o m³ e a quantidade
de contaminantes.

concentração é segura e eﬁciente para uso diário.

2. Onde posso aplicar?
O Puriﬁcar O3-200 pode ser utilizado para a
higienização de salas, quartos, copa, banheiro,
closets, rouparia, cozinha, dispensa, geladeira,
armários, habitat dos animais, etc... Uma de suas

5. Fique atento com as estatísticas,
e adiquira o seu aparelho.

11,1%
Mortes por doenças

do aparelho respiratóro.

funções é eliminar o cheiro com base orgânica.

Acesse nosso site
e conﬁra toda nossa linha de produtos

www.puriﬁcar.com.br

