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Ózongenerátoros fertőtlenítés!
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Mi győzzük az általunk 
kínált technológia 

használatával!

LVM Vagyonvédelem Kft.
&

SUVICKUS Kft.
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Az LVM GROUP 
felkészült a 
kihívásra!

Tartson munkatársainkkal, bemutatják 
önnek az O3 használatát munka 

közben.
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Fertőtlenítés ózonnal, baktérium, 
vírus, gomba ellen.

- Az ózon jóval erősebb fertőtlenítő hatású, mint a klór. A hagyományos
vegyszerekkel szemben az ózon ellen a mikroorganizmusok nem tudnak immunitást
kialakítani. Teljesen környezetbarát eljárás, a vegyszer nélküli fertőtlenítés a
nagyteljesítményű ipari ózongenerátor segítségével történik. Az utóbbi időkben
sokat lehetett hallani arról, hogy az ózon a koronavírus egyik legádázabb ellensége.
Ózongenerátoros fertőtlenítést alkalmaznak már például az Országos
Mentőszolgálat több, mint 150 mentőautójában, a buszokon, metrókon, és a
vonatokon is ily módon védekeznek a fertőzés ellen.

Pontosan hogyan hatásos az ózon a COVID-19 
ellen, és hogyan működik a gyakorlatban az 

ózongenerátoros fertőtlenítés.
- “A lipidek egy része telítetlen zsírsavakat tartalmaz, amelyek 

oxigén jelenlétében károsodnak, ózon jelenlétében pedig 
peroxidálódnak, ami a fizikai tulajdonságaikat is alapvetően 
megváltoztatja. 

- - De a fehérjék is érzékenyek az oxidációra, szerkezetük teljesen 
átalakulhat. A vírus oxigén jelenlétében – különösen ha a 
nyálcseppek kiszáradnak – rövid időn belül veszít 
fertőzőképességéből. 

- A radioaktív izotópokhoz hasonlóan a körülményektől függő 
féléletidővel folyamatosan inaktiválódik. Ezt a folyamatot az ózon 
rendkívül felgyorsítja, pillanat szerűen hatástalanítja a vírust”
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Bebizonyosodott! Az ózon elpusztíthatja az új koronavírust is!
- Az influenzavírus képes életben maradni a különböző felületeken 5 óra és 7 nap közötti időtartamig, a környezeti 

hőmérséklettől és a páratartalomtól függően. Ezzel ellentétben a norovírusok, amelyek tipikusan megtámadják a 
gyomor-, és bélrendszert akár száraz körülmények között is képesek 4 hetet életben maradni a felületeken, és 
ellenállnak a legtöbb fertőtlenítőszernek. Jellemzően, mint a legtöbb légzőszervi vírusnak, így a koronavírusnak is 
a hidegebb hőmérséklet kedvez.

- A biztonság érdekében, mivel még mindig nem tudjuk, mennyi ideig marad életben a koronavírus a felületeken, az 
a legjobb, ha fertőtlenítjük azokat a területeket, ahol sokan megfordulnak, függetlenül attól, hogy azok mutatják-e 
vagy sem fertőzés jeleit.

A fertőtlenítés egyik hatásos módja az ózongázzal történik.

.Ahol ezt bevetik, ott el fog pusztulni 
minden vírus!

• Nagy teljesítményű ózongenerátorral fertőtleníti a koronavírus által érintett épületek
helyiségeit a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület. A vegyszermentes eljárás
hatékony eszköz a járvány elleni harcban – mondta a szervezet elnöke az InfoRádiónak.

• A fertőtlenítés alapfeltétele, hogy a célterületen nem tartózkodhat élő ember, vagy állat, de
még a növényeket is eltávolítják az érintett helyiségből – magyarázta az InfoRádiónak Marosi
Antal, miután az eljárás során az oxigént alakítják át ózonná. Ezen felül le kell fedni azokat a
felületeket, nyílászárókat, amelyek nem tökéletesen zárnak.

• Maga a procedúra időhosszát a helyiség légköbmétere függvényében végzik, a folyamat
pedig végig kontrollálható. Azaz a szakemberek egy ózonmérő segítségével nyomon követik,
hogy hogyan telik meg a légtér ózonnal, majd az eljárás során használt géppel, a fertőtlenítés
végeztével vissza is állítják a levegő oxigéntartalmát – tette hozzá a Magyar Légi Tűzoltó és
Életmentő Egyesület vezetője. Ez – a helyiségtől függően – nagyjából másfél órát vesz
igénybe.
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Felhasználási területek
- Az ózongáz az egyik legerősebb fertőtlenítéshez használt hatóanyag. Gáz halmazállapotának

köszönhetően a kezelni kívánt terület minden pontjába eljut, átjárja még a bútorok szöveteit is.
Megfelelő koncentrációban megsemmisíti a vírusokat, a baktériumokat, a gombákat és más
egyéb káros mikroorganizmusokat, illetve a kellemetlen szagokat okozó molekulákat a
levegőben és a felületeken egyaránt.

- Előállítását az ózongenerátorok végzik, tehát a fertőtlenítés környezetbarát módon zajlik.

- Az OZONEGENERATOR készülékek nekünk már bizonyították hasznosságukat a levegő
tisztítása és penészmentesítés területén, otthon a szobában, az irodában, az autóban és még a
raktárunkban is hatásos volt.
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O3 a tiszta megoldás minden időben!

FIGYELEM!
Tájékoztatjuk, hogy minden esetben szakmai referens kollegánkkal történő 

konzultáció és ajánlatkészítés ingyenes térítésmentes. Miért éri meg ez Önnek? A 
meglévő szolgáltatást, amit jelenleg is igénybe vesz megtudja monitorozni, új 

szolgáltatás esetén megversenyeztetni, mert költségvetést készít jövőbeni 
projekthez, és ezernyi indok amiért megéri a díjmentes ajánlat.

Legyen Ön is Partnerünk, mert nekünk fontos a gazdaságos 
üzemeltetés fenntartása minden időben.

Várjuk hívását. +36(26)770-088 

Versenyképes szolgáltatás
Árak:

Vállalkozások és közületek részére személyre szabott egyedi 
árajánlatot készítünk!

Ingatlan esetében:
00 m2 – 25 m2 – ig. 10.000Ft, -/+Áfa
25 m2 – 50 m2 – ig. 15.000Ft, -/+Áfa
50 m2 – 75 m2 – ig. 20.000Ft, -/+Áfa
75 m2 – 100 m2 – ig. 25.000Ft, -/+Áfa
100 m2 felett egyedi ajánlat alapján.

Az árak egy légtérre vonatkoznak, több elzárt légtér esetén egyedileg 
kerülnek az árak meghatározásra.

Kiszállási költség Budapest területén 0 Ft, - az az ingyenes, közigazgatási 
határon kívül egyedileg kerül megállapításra.

Bízzon bennünk mert iránytűt mutatunk a biztonságban!
7



Likavcsán György & Kocsmár Dániel
+36(26)770 088
info@lvm.hu
www.lvm.hu

Köszönjük figyelmét!
Igényelje ingyenes ajánlatunkat, 

melyet személyre szabottan 
készítünk minden partnerünk 

részére!
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