
Livre de fungos
e bactérias
Elimine as impurezas orgânicas, 
resultando num ambiente livre de 
fungos, bactérias, vírus, germes, 
acaro, quistos e  esporos. 
Reduz drasticamente odores fortes e 
constantes, provenientes de mofo, 
restos de alimentos, cigarros, 
líquidos derramados, suor, cheiro de 
tinta, animais, etc.
Um produto 100% ecológico, que 
dispensa a utilização de produtos 
químicos.



Inovar é preciso, acerte na 
escolha e garanta a eficiência da 

higienização para seu cliente.

Na hora de investir, inove, seja ecológico. 
Invista em Purificar O3

www.purificar.com.br

Acesse nosso site 
e confira toda nossa linha de produtos

O que é Oxi-Sanitização
Revolucionário sistema de redução de fungos, 
bactérias, vírus, ácaros, quistos, germes, protozoários 
e  principalmente odores, tendo como base o ozônio, 
gerado a partir do oxigênio que respiramos.
Conhecido como tecnologia do futuro o ozônio é 50% 
mais forte e 3.125 vezes mais rápido na eliminação da 
carga orgânica se comparado com o cloro. 
Elimina até 100% dos micro-organismos erradicando os 
odores orgânicos presente nos ambientes.
Devido ao alto poder oxidante e por não gerar resíduos 
nocivos à saúde humana e ao meio ambiente, o ozônio 
vem sendo a melhor alternativa aos processos de 
higienização de ar ambiente, atuando como 
desodorizante, fungicida, bactericida.

Vantagens para o prestador deste serviço
• Tecnologia ecologicamente correta
• Não é inflamável
• Sem resíduos tóxicos
• Reduz estoque de produtos químicos
• Reduz acumulo de embalagens vazias
• Aplicável em qualquer local
• Prático e simples manuseio
• Melhor custo x benefício
• E o mais importante: um serviço de qualidade que 
gera satisfação e reconhecimento do consumidor final.

Como o ozônio age
Entende-se como carga orgânica  todo e qualquer 
fungo, bactéria, ácaro, vírus, germe, quisto, protozoário 
e esporos, os quais possuem uma membrana protetora 
que os isola do meio ambiente. 
Esta membrana em contato com o ozônio é destruída, 
assim o núcleo do micro organismo é exposto ao ar 
ambiente que o destrói. Esta oxidação ocorre em 
frações de segundos. Este método, oxidação 
bioquímica, garante que a carga orgânica seja 
eliminada sem que sirva de alimento para outros 
microrganismos.

www.slo3.com.br
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Usar ozônio é ser ecologicamente correto pois, este gás 
não deixa resíduo químico no ambiente e quando não 
utilizado volta a ser oxigênio uma hora após a sua 
geração.
Não há nenhum outro método gasoso disponível para 
remoção de odores que se compare ao uso de ozônio.

Como funciona o Purificar O3-2000?
O equipamento gera artificialmente o gás ozônio, tendo 
como base uma pequena parte do oxigênio (O2) 
presente no 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).

Importante
Qualquer forma de higienização que  use o próprio ar do 
carro é pouco eficiente, pois a  pressão do ar não 
permitirá que o produto penetre nas fibras, além do que 
caso seja usado produto químico haverá a agregação do 
mesmo.
Lembre-se que a limpeza não tem cheiro.

Manutenção do ar condicionado
Na manutenção, deve-se constar a troca do filtro a qual é 
recomendada a cada 10 mil quilômetros ou a cada 3 
meses, e realizar a oxi-sanitização.

Características técnicas
Gerador de ozônio com 2g/h
Consumo: 40w
Tensão: 110v ou 220v
Frequência 60hz
Possui timer de 1 a 99 minutos.


