
EENVOUDIG  •  VEILIG  •  DUURZAAM

VERVANGT
• Alle schoonmaakmiddelen
• Roestvrijstalen

schoonmaakmiddelen
• Glasreinigers
• Nautrale

schoonmaakmiddelen
• Ontgeurders

TOEPASSINGEN
• Apparatuur
• Snijplanken
• Glas, spiegels & ramen
• Roestvrij stalen &

chromen oppervlakken
• Handleuningen,

roltrappen & liften
• Beton, terrassen & steen
• Badkamers & keukenbladen
• Douches, baden, toiletten, wastafels
• Planken, bureaus, tafels, stoelen

TERSANO INC 
3440 North Talbot Rd, Oldcastle, ON  N0R 1L0, Canada 

1.800.727.8835  orders@tersano.com

De nieuwe iClean mini™ verandert kraanwater in een veilig, effectief reinigingsmiddel en zuiveringsmiddel 
dat sterker is dan bleek*, zonder de gevaarlijke geurtjes, dampen of giftige resten die vaak veroorzaakt 
worden door traditionele schoonmaakchemicaliën.

Met één druk op de knop creëren de elektroden van de iClean mini™, die van een laagje diamant zijn 
voorzien, een oxiderende oplossing die veilig is voor mensen - maar hard is voor vuil, bacteriën en geurtjes.

• Volledig opgeladen binnen 60 minuten
• Gaat honderden keren spuiten mee

LADEN
• Het QuickRelease reservoir opent 

gemakkelijk
• Alleen koud kraanwater gebruiken

VULLEN
• Druk op de aan/uit-knop om een 

oxiderende oplossing te maken
• Schoonmaken, zuiveren en ontgeuren

SPUITEN

Verander de manier waarop de wereld schoonmaakt
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SDS-classificatie: 0-0-0

MENSEN
• Beschermt mensen met allergieën of gevoeligheden

tegen de nadelige effecten van chemicaliën
• Doodt 99,9% van de bacteriën –, waaronder

E.coli, salmonella, listeria – zonder gebruik
van chemicaliën*

• Verbetert de gezondheid & veiligheid (SDS 0-0-0)
• Bevordert een gezondere werkomgeving
• Niet schadelijk voor de ogen of de huid indien

het daar per ongeluk mee in aanraking komt

WINST
• Vermindert drastisch de inventaris aan chemische

reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen en ontgeurders
• Alles-in-één-oplossing die de arbeidstijd verkort en

de productiviteit verhoogt
• Besparingen in vergelijking met conventionele

schoonmaakmiddelen (liter-voor-liter)
• Minder absentie doordat men minder aan chemische middelen

wordt blootgesteld
• Voldoet aan duurzaamheidsinitiatieven

PLANEET
• Minder koolstofuitstoot
• Niet schadelijk voor het milieu doordat de oxiderende oplossing

afbreekt tot water en zuurstof
*Ga voor meer informatie over de testresultaten van zuivering naar www.tersano.com.
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