
     ОСВОБОДЕТЕ СИЛАТА НА ВОДАТА     

 

 
 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПРИДАВА НА ВОДАТА СВОЙСТВО НА 
СИЛЕН ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ 
 
ЕКОЛОГИЧНА 
• echo ТM  в началото е чешмяна вода и в края е чешмяна вода. 
• echo ТM  елиминира вредното действие върху околната среда на традиционните 
почистващи химикали.. 
• echo ТM  използва до 70% по-малко вода от конвенционалните почистващи методи. 
 
СЕМПЛА И ЕВТИНА 
• Намалява себестойността: премахва необходимостта от почистващ препарат за Вашия 
подомиячен автомат. 
• Увеличава производителността с 30%, по-продължителна работа и по-малко време за 
напълване и източване. 
• Не се изисква време за дозиране  и смесване на препарат, и улеснява обучението и 
работата на оператора. 
 
БЕЗОПАСНА 
• Няма опасност за здравето на работниците, тъй като няма контакт с химикали. 
• echo водата е абсолютно безопасна при контакт с кожата. 
• Елиминира хлъзгавите утайки от препарата, намалява инцидентите при подхлъзване и 
падане. 
 
 

 
 
Просто налейте вода H2O и готово. 
Доказана технология, поискайте референции от нас. 



 
 НАПРАВИ СИ СОБСТВЕН МОЩЕН 

ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ – ЕТО КАК 
 
 

- Машината се напълва с чешмяна вода. 

- Водата се смесва с високо наситени с кислород 
микро мехурчета за получаване на високо 
оксигенизирана вода. 

- Оксигенизираната вода след това преминава през 
водна клетка, по която тече електричество. 

- След преминаването през водната клетка се 
получава постоянен поток от смесена, високо 
заредена, кисела и алкална вода с всички атрибути 
на почистващ препарат за обща употреба.  

- Така заредената вода атакува мръсотията, 
разгражда я до малки частици и я издърпва от пода, 
което позволява на четките на подочистачката лесно 
да  почистят повърхността  

- След приблизително 45 секунди заредената 
вода започва да се преструктурира обратно в 
нормална вода. Всичко, което остава в 
резервоара е обикновена вода и мръсотия. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ЧЕШМЯНА ВОДА 

 
 
ЧЕШМЯНА ВОДА + МРЪСОТИЯ 

  

Влияние 
върху 

околната 
среда на 

обикновен 
препарат 

ЕНЕРГИЯ ГОРИВО 

 

ОТПАДЪК ОТПАДЪК

Влияние върху околната среда   
на технологията  echo 

echo е сертифицирано от 
NFSI. www.nfsi.org 

УСПЕХ С TENNANT 
Уверете се сами как технологията еch2o 
може да ви помогне да освободите 
силата на водата. За допълнителна 
информация, моля, обадете ни  се. 
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