UUTUUS!

Z-Water X-Power
Erittäin tehokas emäksinen vesi

www.puhdistustekniikka.fi

Tuote
päivittäis
een
puhdistu
kseen!

Todella puhdasta Z-Water X-Powerilla
Erittäin tehokas emäksinen vesi
– Tehokas, ei aiheuta haittaa
Z-Water X-Power on uusi japanilaisella teknologialla
ammattikäyttäjille suunniteltu uusi tuote. Tavallinen
vesijohtovesi suodatetaan koneen kautta joka käyttää
kaliumkarbonaattia synnyttääkseen elektrolyysin jonka
seurauksena saadaan ionisoitunut alkalinen vesi, jonka
pH-arvo on 12,5. Korkean pH-arvon ansiosta saadaan
puhdistusteho, joka voittaa sekä tehokkuuden, että
nopeuden kannalta. Z-Water X-Power sisältää niin
pienen määrän kaliumhydroksidia elektrolyysin jälkeen,
että huuhtelua ei tarvita puhdistuksen aikana. Tuote on
väritön ja hajuton, eikä vaahtoa käytön aikana.

Erittäin suuri puhdistusvaikutus

Puhdistusteho

terveydelle tai ympäristölle.

PH-ARVO
Puhdistusveden
vaikutus

Z-Water X-Powerilla on erittäin suuri puhdistusvaikutus,
jonka vaikutuksen huomaa välittömästi. Suuren vaikutuksen
saa aikaan erittäin korkea pH-arvo 12,5, joka on ainutlaatuinen
Z-Water X-Powerissa. Nykyään on useita emäksisiä vesiä,
joiden pH-arvo on korkeintaan 11, jotka ovat 100%
biohajoavia, eikä tarvitse huuhdella. On kuitenkin tärkeää
huomata, että pH11 ja pH12,5 välillä on valtavan suuri ero
puhdistusvaikutuksen kannalta. Syynä on se, että pH-asteikko
ei ole lineaarinen, pH 12 on kymmenen kertaa enemmän kuin
pH 11.

Z-Waterin
Tavallisen
emäksisen veden

puhdistusteho
on erittäin paljon
parempi!

puhdistusvaikutus

Korkea pH on Z-Water X-Powerin salaisuus

Z-Water X-Powerin tärkeimmät edut

Nykyään puhdistusala keskittyy puhdistamaan mahdollisimman
ympäristöystävällisillä ja terveellisillä tavoilla. Viimeaikoina
tutkimukset ovat osoittaneet negatiivisia vaikutuksia käyttäessä
tavanomaisia puhdistuskemikaaleja. Z-Water X-Powerista ei
vapaudu haitallisia sumuhöyryjä, joten se täyttää alan toiveet.

• Ei vapauta mitään haitallisia sumuhöyryjä / aerosolisumua.

Käyttö ja varastointi

• Lievä, ei aiheuta vaurioita pinnoille.

Z-Water X-Power korvaa kaikki tavalliset päivittäisessä
käytössä olevat puhdistusaineet, kuten ikkunanpesuaineet ja
saniteettipuhdistusaineet. Sopii erityisen hyvin esimerkiksi
sairaaloihin, kouluihin, sekä liikunta- ja ruokailutiloihin.
Kun puhdistat lattioita, laimenna tuote viiden prosentin
liuokseen. Hyvin sinetöity pakkaus, tuote voidaan varastoida
enintään neljäksi vuodeksi.

• Biologisesti hajoava.

• Ei tarvitse työaikaa, liuottaa rasvaa ja likaa välittömästi.
• Ei huuhtomista
• Turvallinen siivous paikoissa, joissa ihmisiä tai eläimiä voi
olla alttiina (esim. Koulut ja sairaalat).

• Harmiton käsitellä. Tuote ei tarvitse koulutusta ennen
käyttöä.
• Yksinkertaistaa puhdistusrutiineja ja parantaa
kustannustehokkuutta!

Osta Z-Water meiltä!
Z-Wateria on saatavana 0,5, 1, 5 ja 10 litran pakkauksissa.
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