I n o va ç ã o

Criando um mundo mais limpo, seguro e saudável

Á g u a e l e t r i c a m e n t e c o n v e rt i d a
Melhora a produtividade, a saúde e a segurança com uma
limpeza livre de químicos

A tecnologia ec-H20™ converte eletricamente a água em uma solução que limpa efetivamente,
economiza dinheiro, melhora a segurança e reduz o impacto ambiental quando comparada com
os métodos convencionais de limpeza com químicos.
Limpa efetivamente
A lavagem feita com ec-H20™ remove efetivamente a sujeira conforme comprovado por estudos
independentes e testes com clientes.
Economiza dinheiro
Reduz custos e melhora a produtividade eliminando treinamentos, compras, armazenamentos,
dosagem e manuseios dos químicos convencionais.
Aumenta a Segurança
NFSI certifica que ec-H20™ melhora consideravelmente a tração do piso, reduzindo o risco de
acidentes com quedas e escorregões. O registro NFS garante que a tecnologia é segura para ser
usada também em ambientes de manipulação de alimentos e bebidas.
Reduz o impacto ambiental
ec-H20™ reduz o impacto ambiental das operações de limpeza em sete categorias diferentes de
acordo com o estudo terceirizado realizado pela EcoForm™.

A MANEIRA RESPONSÁVEL DE LIMPAR

ec-H20 é uma tecnologia Orbio® para limpeza com lavadoras de
piso livre de químicos. Orbio Technologies, uma empresa do grupo
Tennant Company, é inovadora em tecnologia de limpeza sustentável.

Percentual estimado
de redução do impacto
ambiental com a
tecnologia ec-H20™
utilizada em ambientes
de Saúde e Varejo

Preserva recursos
ec-H20™ use até 70% menos água – e reduz o desperdício de
recursos. Bom para o ambiente e para sua empresa!
Reduz Detergentes
Reduza os químicos drenados para o sistema de recuperação
com a tecnologia ec-H20™ e obtenha os resultados que precisa
e espera.

Limpadores de piso
convencionais

77%

Aumente a Segurança
n ec-H20™ é um produto certificado NFSI; esta certificação
reconhece os produtos que reduzem o risco de acidentes com
quedas e escorregões.

n

Poluição da
água

Reduz a possibilidade de acidentes com químicos durante o
processo de limpeza uma vez que minimiza o manuseio dos
mesmos.

Melhora a qualidade do ar
A limpeza sem químicos pode reduzir odores liberados dentro
dos espaços a serem limpos.
Reduz Custos
ec-H20™ economiza dinheiro reduzindo gastos com
treinamentos, compras, armazenamentos, dosagem e manuseios
dos limpadores químicos multiusos.
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Imagine Limpar apenas com água! Veja como ec-H20 funciona
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Fonte: Eco Form™, avaliação de um grupo sustentável
independente. Visite: www.alfatennant.com.br para
maiores informações sobre estes estudos.

reconHeciMentoS
A tecnologia ec-H20™ tennant company, foi reconhecida
mundialmente com estes e outros prêmios:
n “prêmio de negócio inovador”, european business Awards (ebA)
n “ruban d’ Honneur recipient,” european business Awards (ebA)
n “100 maiores inovações”, r&d Magazine
n “Melhor produto ecologicamente correto”, Australian business Awards
n “prêmio de tecnologias de limpeza das Associações de Alta tecnologia
de Minnesota”
n “Melhor inovação”, iSSA tradeshow
“o mais importante para mim é
segurança. não há preocupações dos
químicos estarem em contato com os
olhos ou mãos dos funcionários.”
—Scott Beine, Gerente de Operações –
Target Center

“no primeiro ano tivemos um
retorno sobre o investimento com os
equipamentos ec-H2o™ e em 8 meses
nós reduzimos consideravelmente os
gastos com equipamentos.”
—Phil Riggins, Gerente de Serviços
Ambientais – Howard Community College

certificAçÕeS
n “certificado de alta tração”, instituto nacional de Segurança em pisos
n o registro nfS garante que a tecnologia ec-H20™ é segura para usar
em ambientes de manipulação de alimentos e bebidas.
eStudoS terceirizAdoS*
n instituto de pesquisa Aspen – Limpa tão bem quanto os métodos
tradicionais diversos tipos de sujeiras
n estudo elliot (comparado com químicos) –
– remove 5% a mais de material orgânico
– remove 5% a mais de sujeira
n

“este é o resumo da limpeza verde e
muito mais seguro para as pessoas e
para o ambiente.”

ecoform™ – reduz significantemente o impacto ambiental da operação
de limpeza em sete principais categorias

* visite-nos: www.alfatennant.com.br para maiores informações sobre estes estudos.

—Gerente de Filial da ABM

veJA eM AçÃo
Para obter informações adicionais ou uma demonstração
mande um e-mail para: info.brasil@tennantco.com
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