
 

Coronavirus er kendt for at spredes fra person til per-
son med høj hastighed. Antallet af smittede øges dag 
for dag, og globalt set er flere millioner allerede blevet 
smittet med virussen.

Myndigheder har allerede haft lukket flere fabrikker for 
at undgå store grupper samles. Folk er også blevet ban-
ge for at rejse, både med fly og krydstogtskibe. 
Coronavirussen rammer mange virksomheder, og især 
rejseindustrien.

JIMCO A/S har specialiseret sig indenfor, en af verdens 
mest unikke og miljøvenlige, luftrensningsteknologier, 
og har en bred portefølje af produkter til bekæmpelse 
af spredningen af virus.

JIMCOs teknologi er baseret på UV-C og ozon tekno-
logi, der er en naturlig måde at reducere og nedbryde 
uønskede vira og bakterier.
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EFFEKTIV DESINFEKTION I…

I Europa repræsenterer, den 
modificere Vaccinia Virus Ankara (MVA), 

den officielle virus model for alle 
kappebærende virusser. 

Derfor kan man drage konklusionen, 
at hvis man aktivt kan reducere MVA, 

så kan man aktivt reducere alle 
kappebærende virusser, 

inkl. virus familien Coronaviridae 
(såsom Mers-CoV, SARS-CoV-1 

og SARS-CoV-2).

ADVARSEL!!! Mennesker og dyr må ikke være til stede i lokalet eller området 
mens der bliver behandlet med OZ 1000 eller OZ 2000.

OZ2000 TESTRESULTAT 
AUGUST 2020

Reduktion optil 99,84 % på vaccinia virus
(Den mest resistente kappebærende virus. 
Alle coronavirusser er kappebærende virusser)

Dette betyder at reduktionen af SARS-COV-2, 
som minimum, vil være den samme. Test set-up: Det blev behandlet i 4 timer og det skete i et 31 m3 rum. OZ2000 opnåede 1,68 ppm. 

Rummet var ikke desinficeret før testen startede, vinduet var åbent 2 timer før testen startede, hvilket vil have øget 
antallet af luftbårne mikroorganismer før testen startede. Denne test er meget tæt på det der sket i den virkelige verden.

Designet til, 
effektivt at reducere 

spredningen af hvilken som 
helst sygdom i rum og lokaler, 
hvor der ikke er mennesker 
til stede under behandling.

Bemærkelsesværdige desinfektions-rater 
på overflader
 

Vaccinia Virus (MVA)

99,84 %
Staphylococcus aureus (Stafylokokker)

97,812 %
Enterococcus hirae (Enterokokker)

83,782 %
Escherichia coli (Colibakterier)

95,926 %
Acinetobacter baumanii (bactericidal) (Multiresistente bakterier)

99,224 %
Candida albicans (yeasticidal) (Gærsvamp)

98,878 %
Aspergillus brasliensis (mold) (Vandskadeskimmel)

20,567 %
Salmonella typhimurium (salmonella)

96,48 %
Listeria Monocytogenes

99,61 %

Behandlingstid
Desinfek-

tionsmiddel
Koncentration Carrier

log10

TCID50/ml
Gennem-
snitlig log

RF

240 min. Ozon Max. 1,68 ppm
Carrier – 1
Carrier – 2
Carrier – 3

2,75
2,75
2,88

2,79 2,63


