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SMIDIG MÖGELSANERING  
I TUFFA MILJÖER
Mögelsporer ligger inte bara bakom 
unken och dålig lukt, utan är även en källa 
till ohälsa och utveckling av allergier. I 
dåligt ventilerade utrymmen med förhöjd 
luftfuktighet får möglet lätt fäste och orsakar 
besvär långt innan det är synligt för ögat.

Mögelproblem kan snabbt åtgärdas utan dyra 
renoveringar. ACT-3000 är en ozongenerator för 
tuffa miljöer som kräver hög ozonkoncentration, men 
samtidigt kräver att reningen lätt kan flyttas mellan 
olika utrymmen.

Ozon tränger lätt in i skrymslen och vrår där 
mögelsporer bryts ner helt utan behov av andra 
rengöringsvätskor. Efter behandlingen återstår bara 
syre, koldioxid och vatten. Smidigt.

ACT-3000 
ACT-3000 är en smidig, kraftfull och miljövänlig 
luftrenare. Den är speciellt framtagen för sanering av 
mindre utrymmen, måttlig mögelpåväxt, cigarettrök och 
spisbränder. Ozon börjar produceras direkt när kontakten 
ansluts till nätspänningen. Effektbehovet är endast 18 W 
vilket gör metoden både kostnadseffektiv och miljövänlig.
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EFFEKTIV LUKTSANERING 
EFTER BRAND
Skadorna efter en brand är ofta mycket 
förödande. Brandsot och rök förstör lösöre 
och stora värden går förlorade. Inte minst 
ovärderliga minnen. 

Majoriteten av byggnadsbränderna sker i bostäder. 
De emotionella värdena som förstörs i dessa bränder 
är oersättliga men allt som blivit brandskadat är dock 
inte bortom räddning.

 Luktsanering med ozon reducerar kvarvarande 
lukt efter brand och räddar luktskadade saker. Ozonet 
kamouflerar inte lukten utan ozonet angriper källan. 
Gasen tränger in i porösa material som textiler, möbler 
och tapeter och bryter ned djupt sittande föreningar 
som avger lukt.

ACT-5000 
ACT-5000 är en effektiv, kraftfull och miljövänlig 
luftrenare. Den är speciellt framtagen för tillfällen 
då extra reningskraft behövs. ACT-5000 är byggd för 
omfattande saneringar på stora ytor, kraftig mögelpåväxt, 
brandskadade lägenheter och hus. Ozonmängden 
som produceras är tillräckligt hög för att garantera ett 
snabbt och bra resultat. Trots sin effekt är den mycket 
energisnål. Energiförbrukningen är endast 125 W vilket 
ger en saneringskostnad på några få kronor.
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Om Ozonetech

Ozonetech är ett svenskt flerfaldigt prisbelönat cleantech-företag   
som sedan verksamheten startade 1993 har erbjudit premiumprodukter  
för rening av luft och vatten. 

Tack vare vår unika teknik och vårt djupa know-how är vi idag ett  
snabbt globalt växande företag med installationer i sex världsdelar.  
All utveckling och tillverkning sker i Sverige och vi har egna specialister  
för rådgivning, projektering, installation och service. 

Som ett Center of Excellence inom rening medverkar vi också i det  
internationella arbetet att ta fram globala standarder för reningslösningar. 

På Ozonetech har vi en stark drivkraft att minska energiförbrukning, miljö- 
belastning och hälsorisker. Våra lösningar skapar idag nytta inom process-  
och livsmedelsindustrin, fastigheter, storkök och på privatmarknaden.

Läs gärna mer på www.ozonetech.com


