Vertu með!
Margverðlaunuð
byltingarkennd nýjung í
hreinlæti.
Eitt af fáum efnum í heiminum sem þarf ekki varúðarmiða ionator EXP™ hreinsar
án nokkurra efna með því að umbreyta vatni í jónað vatn — mjög öflug
hreinsitækni .
Með eingöngu kranavatn og ionator EXP, hefur þú endalausa uppsprettu af öflugri
hreinsitækni án þess að eyða fé eða tíma í að versla ýmis mishættuleg hreinsiefni.
SÓTTHREINSANDI

Þegar notað samkvæmt leiðbeiningum, drepur ionator EXP meira en 99.9% af:
• E. coli

• Pseudomonas

• Pandemic 2009

• E. coli O157:H7

• Salmonella

H1N1 Influenza

• Listeria

• Staph

A virus

• MRSA

• VRE

ÖLL ALMENN ÞRIF
Activeion tæknin var prófuð á móti þekktum alhreinsiefnum. Prófið var gert með Hucker’s Soil (blanda með kremuði hnetusjmöri, söltuðu smjöri, hveiti,
eggjarauðum, mjólk, eimuðu vatni, prentara bleki með soðinni hörfræolíu og saltvatni). Blandan var smurð á keramik, stál og plastfleti.
NIÐURSTAÐA: Activeion tæknin fjarlægði meira en 90% af óhreinindunum í fyrstu umferð , og var kosin betri og áhrifaríkari en algeng hreinsiefni.
Blandan sem var prófuð var, er með verstu óhreinindum sem hægt er að lenda í.
GLER, KRÓM OG SPEGLAR
Activeion tæknin var prófuð á móti leiðandi glerhreinsi á markaðnum. Prófið var gert með svokallaðri SSL 2 blöndu (sápu-froðu blanda sem innihélt
raksápu, svitalyktaeyði, hárgel, tannkrem og vatn). Blöndunni var smurt á gler, króm og spegla.
NIÐURSTAÐA: Samanborið við leiðandi glerhreinsir á markaðnum, var Activeion tæknin áhrifamesta aðferðin til að hreinsa og skildi eftir sig minnst af
filmu.
STÁL
Stál plötur voru mældar með gljáa mæli fyrir og eftir hreinsun til að sjá hversu vel hvert efni bætti gljáann á stálinu. Auk þess var tekin sjónræn
ákvörðun til að úrskurða um hvort yfirborðið væri nógu hreint. Stálplöturnar voru allar út í fingraförum og hreinsaðr með míkrófíber klút.
NIÐURSTAÐA: Activeion var áhrifarík í að fjarlægja feit fingraför af stálinu og gerði það betur en algengur stál fægir. Activeion tæknin myndaði 20%
meiri glans en algengir stál fægjar.
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