
Livre de fungos
e bactérias
Tratamento de Ar com Ozônio indi-
cado para hotéis.

Elimina ácaros, fungos, germes, 
vírus, quistos, esporos e bactérias, 
causadores do odor de cigarro, 
odores corporais e orgânicos de 
qualquer tipo, gerando uma sensa-
ção de ar leve e puro em ambientes 
refrigerados e fechados.



Inovar é preciso, acerte na 
escolha e garanta ar limpo e 

renovado em qualquer ambiente. 

Mude sua atitude na hora de investir, 
invista no Gerador de Ozônio Purificar O3-2000.

www.purificar.com.br

Acesse nosso site 
e confira toda nossa linha de produtos

O que é o ozônio?
Ozônio é um gás gerado a partir do oxigênio, 
altamente oxidante, utilizado mundialmente capaz 
de oxidar fungos, bactérias, virus, germes, 
protozoários, quistos, esporos, enfim, toda e 
qualquer carga orgânica.

O ozônio tem sido usado nos últimos anos em 
sistemas de tratamento de ar devido ao seu alto 
poder de oxidação, que é 50% mais forte e 3125 
vezes mais rápido que o cloro, impedindo a 
proliferação de microrganismos e eliminando 
odores indesejados do cotidiano hoteleiro.

O ozônio também é recomendado para múltiplos 
fins de conservação evitando a proliferação de 
parasitas causadores de alergias, infecções 
respiratórias, fungos e pequenos organismos como 
os ácaros.

Considerado tecnologia limpa o ozônio não 
contamina e não polui o meio ambiente, sendo 
seguro e eficiente para uso diário.

O equipamento
O Purificar  O3 2000 é um aparelho capaz de 
produzir ozônio a partir do oxigênio presente na 
atmosfera. Esta geração de ozônio é feita em baixa 
concentração para que os níveis de saturação se 
mantenham dentro das normas especificadas 
pelos órgãos nacionais e internacionais. 

Simples e fácil de manusear, o Purificar O3 2000 
esteriliza o ambiente impedindo a proliferação de 
microrganismos e cargas orgânicas.

www.slo3.com.br
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Para que serve?
1. Eliminar odores

O ozônio elimina, através de sua ação oxidante, os 
odores desagradáveis porque destrói os compostos 
voláteis contidos nos grupos moleculares orgânicos 
que desprendem odores, transformando-os em 
gases inertes. O ozônio não  disfarça com outro 
aroma os odores, simplesmente elimina-os.

2. Eliminar fumaça

O Ozônio não elimina a fumaça, contudo, pela sua 
riqueza em oxigênio oxida as partículas contida na 
fumaça, produto de uma combustão incompleta, 
eliminando totalmente o cheiro.

3. Eliminar mofo

Pela sua capacidade oxidante o ozônio elimina mofo 
e bolor. Sendo a melhor arma para a higiene e 
limpeza de lugares úmidos, quentes fechados por 
períodos longos.

Aplicações
Higienização de lobbys, salas, quartos, closets, 
rouparia, banheiro e ar condicionado.

Outras aplicações como piscina, caixa d’água, 
cozinha, lavanderia e arquivos sob consulta.

Características técnicas
Célula geradora de 2g/h
Tensão 110/220V
Consumo: 40w.


