
O Lotus Pro é um dispensador que produz, em grande quantidade,
Ozono Aquoso Estabilizado (SAO®) – uma solução de limpeza,
desinfeção e eliminação de odores eficaz, inovadora e sustentável.

DISPENSADOR DE OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)

Lotus Pro

ELIMINA ATÉ 99,999% DOS GERMES, BACTÉRIAS E VÍRUS

O SAO® remove de forma rápida e fácil sujidade, manchas,
odores,  pesticidas, bactérias e vírus (incluindo o Sars-Cov-2).

100% SEGURO E ECOLÓGICO

Seguro para o planeta, para as pessoas e pode estar em contacto
com alimentos.
Limpa e desinfeta sem toxinas, resíduos ou fumos, protegendo
pessoas com alergias ou sensibilidades dos efeitos agressivos dos
produtos químicos.

O SAO® É CERTIFICADO PELOS PRINCIPAIS ÓRGÃOS REGULADORES DE TODO O MUNDO

OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)

O Lotus Pro cria SAO® no local e sob demanda, com um fluxo
contínuo para encher frascos, pulverizadores, baldes e auto-
lavadoras, com o objetivo de eliminar sujidade, gorduras e outros
contaminantes. É compacto e cabe facilmente em todos os
armários.

FÁCIL DE ARMAZENAR

Elimina a necessidade de comprar, transportar, distribuir, armazenar
e reabastecer vários produtos de limpeza, uma vez que é uma
solução tudo-em-um produzida no local.

ECONOMIA DE RECURSOS



Eletrodomésticos
Tábuas de cortar

Superfícies cromadas
Concreto, Terrazzo & Pedra

Balcões de Cozinha
Chuveiros, Banheiras, Lavatórios
Paredes e Janelas
Ecrãs de Computadores 
 Telemóveis
Maçanetas e corrimões
Carros e Notociclos
Plantas e Brinquedos
Mesas, Cadeiras e Mobília
Animais domésticos
Espelhos e Vidros

Aço inoxidável 

Casas de banho 

Rua 1º de Maio, 25 
4475-301 Milheirós, Maia, Portugal
229 601 467
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APLICAÇÕES

PRODUÇÃO DO OZONO AQUOSO ESTABILIZADO (SAO®)

O oxigénio do ar é transformado com segurança
em ozono e, em seguida, infundido na água.

O ozono é atraído por germes, manchas e bactérias.

Inofensivo para as pessoas, o ozono ataca e
elimina rapidamente os contaminantes com os

quais entra em contato.

Somente o oxigénio e a água permanecem depois
de o ozono limpar e desinfetar.

Produtos de limpeza de WC

Produtos de limpeza de carpetes
Produtos de limpeza multiusos
Produtos de limpeza de aço inoxidável
Produtos de limpeza de vidros
Produtos de limpeza de pavimentos

SUBSTITUI

Economiza em 25% os custos médios
de ROI

Utiliza 90% menos água
Reduz embalagens de plástico em 83%
Reduz embalagens de papelão em 72%
Reduz os produtos químicos em 70%

BENEFÍCIOS

Modelo LQFC275-FB

Peso 11 kg

Dimensões 57,2 x 47 x 25,4 cm

Concentração O3 Até 1.7 ppm

Taxa de Fluxo até 11,5 L/min

Potência Standard 110V & 220V | 110 watts

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Prevenção de refluxo mecânico integradaRecurso de Segurança

Modelo SAO-4

Desinfeção Até 4 horas*

Limpeza Até 3 dias*

Capacidade 6.000 litros

CARTUCHOS

SAO-24

Até 24 horas*

Até 6 dias*

3.000 litros

*Estes valores referem-se ao período de tempo que a
solução mantém as suas propriedades (de limpeza e
desinfeção), a partir do momento em que é armazenada.
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